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7. Projeto integrador 

Título: Um céu de estrelas e conhecimentos 

Tema Princípios de Astronomia e ritmos da natureza – diálogos da História com Ciências e Geografia. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender como a observação do céu permitiu às sociedades antigas controlar os ritmos da 
natureza, contar o tempo e criar mitologias e profecias religiosas. 

Produto final Produção de um site/blog. 

Justificativa 

A observação do céu e o desvendar dos ritmos celestes, das constelações e de fenômenos 

como eclipses, passagens de cometas, solstícios e equinócios, foram fundamentais para a criação de 

calendários solares, lunares e venusianos que permitiram às sociedades antigas contar o tempo, 

estabelecer as passagens das estações do ano, compreender os ciclos de chuvas, secas, enchentes, 

marés e, portanto, compreender o tempo de plantar e colher, navegar e viajar. Dessa maneira, estudar 

a observação celestial pelos critérios dos povos antigos é de importância fundamental para o 

conhecimento de sociedades que tiveram, na agricultura, no processo de irrigação e no controle das 

águas a base de sua produção. Além disso, a observação celestial e a criação de calendários estão 

relacionadas à criação de profecias, presságios e leituras do destino, sendo, dessa forma, importantes 

elementos da religiosidade desses povos. 

Competências gerais desenvolvidas 

As atividades do projeto estão relacionadas ao desenvolvimento das seguintes competências 

gerais da BNCC:  

• Perceber as diversas formas pelas quais as sociedades antigas buscaram desvendar o céu, 
os ritmos celestes e do próprio planeta Terra. 
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• Articular o conhecimento astronômico aos ritmos da natureza. 

• Analisar a relação entre o controle e previsibilidade da natureza e o processo de produção 
agrícola. 

• Entender como a observação celestial é uma das formas de explicação dos mistérios do 
mundo e de domínio sobre o imprevisível. 

• Comparar culturas e sociedades, reiterando os princípios de alteridade. 

• Conhecer parte dos legados das civilizações antigas para o mundo atual. 

 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

História 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas 

Américas (pré-colombianos) 

Os povos indígenas originários 

do atual território brasileiro e 

seus hábitos culturais e sociais 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 
culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e 
dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 

Ciências 
Forma, estrutura e 
movimentos da Terra 

(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a 
esfericidade da Terra. 
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) 
ao longo do dia em diferentes períodos do ano são uma evidência dos 
movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados 
por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da 
inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita 
em torno do Sol. 

Geografia 

Identidade sociocultural 
 
Relações entre os 
componentes físico-naturais 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de 
vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a 
circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 
climáticos. 

Duração 

Cerca de 1 mês, dependendo do tempo de preparação e do desenvolvimento das atividades 

no decorrer das semanas. 

Material necessário 

Imagens de calendários e mapas astronômicos de sociedades mesoamericanas, dos guaranis, 

dos babilônicos e dos egípcios. 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Todas as atividades deverão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por 

ao menos mais um professor das disciplinas correspondentes aos objetos de conhecimento e às 

habilidades previstas no projeto, no caso dos professores de Ciências e de Geografia. O professor 

coordenador do projeto deve planejar e organizar as etapas a serem desenvolvidas. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Preparação dos trabalhos entre os professores e orientações básicas 

Organização dos grupos e divisão das sociedades antigas e seus aspectos que serão abordados 

nesse projeto entre os grupos: calendário maia, calendário asteca, calendário inca, astrologia guarani, 

calendário babilônico e calendário egípcio.  

Etapa 2 – Pesquisas orientadas dos grupos em sites, livros e trocas do material levantado entre os 

grupos com orientação dos professores 

Planejamento do site/blog: informações, textos, imagens.  

Etapa 3 – Montagem e apresentação do site/blog 

Desenvolvimento do site/blog pelos grupos, de acordo com o que foi planejado na etapa 2.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser continuada. O trabalho em grupo desenvolvido em torno da pesquisa, 

que pode ser aferido a partir de tarefas pontuais e graduais, e a avaliação final do site/blog, que pode 

ser generalizado para a sala, pois a ideia é que reúna todos os calendários/mapas astronômicos. 
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