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6. Projeto integrador 

Título: Geografia e Ciências explorando o continente gelado: Antártica 

Tema Antártica 

Problema central 
enfrentado 

Qual é a importância da Antártica para a vida no planeta? 

Produto final Documentário 

Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizado significativas, uma vez que  

integram mais de um componente curricular em torno de uma temática relevante e desafiadora. 

De modo geral, os eventos naturais extremos que ocorrem na Antártica chamam a atenção 

dos alunos, que se sentem desafiados a investigar buscando compreender quais são os fenômenos e 

por que acontecem. Além dos fenômenos extremos, destaca-se a importância do continente gelado 

para a vida do planeta em razão dos diversos elementos que o compõem – climáticos, biológicos, 

hidrológicos, geológicos, etc. – e, por isso, o interesse dos países e de seus pesquisadores em instalar 

bases científicas na Antártica. 

Como ferramenta de ensino e aprendizagem, este projeto integrador contextualiza o 

conhecimento para que este seja cada vez mais significativo e contribua para o desenvolvimento de 

competências gerais, além das específicas de cada um dos componentes curriculares envolvidos, 

quais sejam, Geografia e Ciências. 

Diante desse contexto e considerando o conteúdo abordado no 4º bimestre, propõe-se que 

os alunos produzam um documentário sobre a Antártica, tendo como foco a seguinte questão-

problema: “Qual é a importância da Antártica para a vida no planeta?”. 

Os Capítulos 19 e 20 do Livro do Estudante contemplam relevantes informações sobre o 

tema, as quais podem ser complementadas por meio de pesquisas em sites na internet e em livros, 

visando compor uma apresentação em forma de documentário – gênero textual que se apoia em 

elementos das realidade para reunir e exibir informações sobre determinado assunto. 

A proposta é que os dois componentes curriculares, Geografia e Ciências, apoiem os alunos 

em cada etapa: pesquisa, organização dos dados, elaboração do documentário e apresentação do 

produto final. Assim, importa destacar que, quanto às competências específicas do componente 

curricular de Geografia estabelecidas pela BNCC, entre outras, este projeto integrador contempla:  

• Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e 
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para 
questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 
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Por fim, no que se refere às competências específicas de Ciências, este projeto integrador 

promove: 

• Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para  
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

Objetivos 

• Identificar os conhecimentos prévios dos alunos por meio do levantamento das dúvidas 
acerca do continente antártico. 

• Classificar temáticas de pesquisa de acordo com critérios previamente estabelecidos. 

• Relacionar bibliografias de pesquisas às temáticas estudadas. 

• Pesquisar conteúdos em diferentes fontes. 

• Organizar dados de pesquisas realizadas em diversas fontes. 

• Elaborar roteiros para um documentário. 

• Produzir um documentário utilizando-se de ferramentas tecnológicas ou não. 

• Organizar exibições do documentário produzido pelos alunos. 
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Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 

Identidades e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América, 
América espanhola e 
portuguesa e África 

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica  
no contexto geopolítico, sua relevância para os países da América  
do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão 
do ambiente global. 

Ciências 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas  
e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

Sistema Sol, Terra e Lua  
Clima 

(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação 
atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela 
forma e pelos movimentos da Terra. 

Sistema Sol, Terra e Lua  
Clima 

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o 
equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas 
regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 

Duração 

Ao longo do 4º bimestre, de acordo com os cronogramas das aulas de Geografia e de Ciências. 

Material necessário 

• Computador com acesso à internet, se possível. 

• Editor de slides ou de vídeos. 

• Livro do Estudante. 

• Lousa e giz/caneta. 

• Caderno, lápis, borracha, caneta.  

Desenvolvimento 

Primeiro, alinhe com o professor de Ciências os principais aspectos do desenvolvimento do projeto 

integrador, tais como apresentação aos alunos, direcionamento das atividades, prazos e finalização.  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e levantamento das dúvidas dos alunos sobre a Antártica 

Nesta etapa, com a participação do professor de Ciências, apresente a proposta de elaboração 

de um documentário sobre o continente antártico. Para tanto, levante com os alunos os principais 

centros de interesse por meio das dúvidas que eles apresentam sobre o continente gelado, agrupando 

essas questões por temática: 

• Antártica: aspectos físicos – clima, hidrografia, vegetação, relevo e geologia. 

• Antártica: aspectos biológicos – características gerais das espécies. 

• Antártica: interesses científicos e geopolíticos. 
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Depois do levantamento coletivo das dúvidas, solicite aos alunos que se reúnam em grupos 

de até cinco integrantes para que escolham as temáticas de pesquisas. 

Etapa 2 – Levantamento bibliográfico e pesquisas 

Oriente os grupos, inicialmente, a realizar um levantamento bibliográfico, ou seja, todas 

as possíveis fontes de pesquisas. Solicite que listem os sites, as páginas dos livros consultados e 

as indicações dos demais materiais que contenham informações sobre o tema de pesquisa de cada 

grupo de alunos. 

Nesse momento, ressalte a importância da confiabilidade das fontes de pesquisa disponíveis 

na internet, por exemplo. 

Depois que o levantamento bibliográfico estiver finalizado, os alunos podem iniciar as 

pesquisas, registrando informações que os ajudem a responder às dúvidas de suas temáticas sobre 

o continente antártico. 

Etapa 3 – Organização dos dados 

Nesta etapa do projeto integrador, é fundamental acompanhar a organização dos dados que 

os alunos, de modo geral, reproduzem de sites, livros didáticos e enciclopédias. Oriente-os quanto à 

organização, que pode ser em forma de slides, texto dissertativo, mapa mental, etc., sem esquecer 

de citar as referências utilizadas. 

Dessa forma, mesmo que os alunos tenham realizado as pesquisas em outros momentos fora 

das aulas, é possível acompanhar a organização dos dados e fazer as orientações necessárias. 

Etapa 4 – Elaboração do roteiro do documentário 

Para esta etapa, apresenta-se, a seguir, um exemplo de roteiro para o documentário: 

Cena Tema/Assunto Tempo 

   

   

   

   

   

Etapa 5 – Produção do documentário 

Para a produção do documentário, oriente os alunos na utilização das ferramentas tecnológicas 

disponíveis. Considere as expectativas dos alunos, mas ofereça exemplos e orientações com base na 

possibilidade do trabalho, utilizando imagens diversas, poucos textos e áudios. 

Se os alunos dominarem o uso de editores de vídeos, incentive sua utilização, caso contrário, 

eles podem usar o próprio celular para gravar ou, ainda, um editor de slides. 
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Caso a escola e os alunos não tenham recursos tecnológicos para a elaboração do documentário, 

considere a possibilidade de apresentações ao vivo, utilizando imagens em cartazes e narrações. 

Etapa 6 – Exibição do documentário 

Marque o dia e as aulas para a exibição e avaliação dos documentários produzidos pelos alunos. 

Convidem, se possível, outras turmas para assistir à exibição dos documentários. A presença 

de várias pessoas da comunidade escolar pode valorizar o trabalho realizado pelos alunos, além de 

divulgar o conhecimento científico. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Cada uma das etapas do projeto integrador pode oferecer elementos de acompanhamento 

para a avaliação dos alunos. Combine antecipadamente com os alunos os instrumentos que serão 

utilizados para avaliação. 

Ofereça pequenos feedbacks para que os alunos possam desenvolver a autoestima e a 

própria autoavaliação do processo de aprendizagem. 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

ARAÚJO, Maria do Livramento Pereira; MOREIRA, Tânia Maria; DE MARIA, João Leno 

Pereira. Projeto didático de gênero e produção de documentário: uma experiência no 

Ensino Fundamental. Letras & Letras, v. 33, n. 1, p. 209-227, jul. 2017. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/12>. Acesso em:  

3 nov. 2018. 

MACHADO, Maria Cordélia S.; BRITO, Tânia (Coord.). Antártica: ensino fundamental  

e ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 

2006. (Coleção explorando o ensino, v. 9). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/vol09_meioambientantart.pdf>. 

Acesso em: 3 nov. 2018. 

PIFER, Anderson; RIBEIRO, Clemári Marques. A produção de um documentário como 

aproximação da Física e Língua Portuguesa. Disponível em: 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/21910/S30_gros_d 

e_ouro_em_sais_de_prata.pdf?sequence=3>.Acesso em: 3 nov. 2018. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/12
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/vol09_meioambientantart.pdf
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/21910/S30_gros_d%20e_ouro_em_sais_de_prata.pdf?sequence=3
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/21910/S30_gros_d%20e_ouro_em_sais_de_prata.pdf?sequence=3

