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5. Projeto integrador do bimestre 

O trabalho com projetos integradores em sala de aula é uma estratégia pedagógica que 

possibilita o diálogo entre várias áreas do conhecimento rompendo com a fragmentação disciplinar e 

permitindo, além de uma visão ampla dos fenômenos estudados, o desenvolvimento de diferentes 

habilidades e competências. 

O tema do projeto pode ser sugerido pelos estudantes a partir de discussões a respeito dos 

assuntos trabalhados em sala de aula. Também  pode ser proposto por você como forma de ampliar 

as discussões realizadas durante o bimestre, aprimorar habilidades de pesquisa e sistematização de 

informações, desenvolver habilidades que não foram extensamente trabalhadas, permitir o trabalho 

colaborativo, entre outras possibilidades. 

Independentemente de como surjam as questões e a proposta do projeto, é de suma importância 

a sua mediação, professor, entre os estudantes e o conhecimento, além do acompanhamento e da 

avaliação constantes de todo o processo, até o desenvolvimento dos produtos finais. 

O projeto proposto a seguir envolve habilidades das áreas de Ciências da Natureza e Língua 

Portuguesa, e deve ser desenvolvido ao longo do primeiro bimestre. Cada etapa proposta pode durar 

uma ou mais aulas, dependendo da disponibilidade de tempo dos professores das áreas envolvidas e 

também das necessidades dos estudantes. 

Título: A célula vegetal como modelo do estudo das células dos seres vivos 

Tema A célula vegetal como modelo do estudo das células dos seres vivos 

Problema central 
enfrentado 

Analisar detalhadamente células vegetais e compará-las com diferentes tipos de célula. 
Compreender a concepção de modelo em Ciências e construir um modelo de célula vegetal  
com base em observações das células e no que foi aprendido ao longo do bimestre. 

Produtos finais Relatório de pesquisa e modelo de célula vegetal. 

Justificativa 

As Ciências da Natureza, como área de conhecimento e disciplina no Ensino Fundamental, 

têm como uma de suas funções auxiliar no processo de letramento científico, sendo esse um período 

da escolaridade no qual os estudantes têm oportunidade de desenvolver habilidades e competências 

específicas dessa área do conhecimento, além de competências gerais da Base Nacional Comum 

Curricular. 

Dentro da unidade temática Vida e Evolução, que propõe o estudo de questões relacionadas 

aos seres vivos, o objeto de conhecimento Célula como unidade de vida tem fundamental 

importância para a compreensão da teoria celular. Essa teoria afirma que todos os seres vivos são 

formados por uma ou mais células, cujas estruturas apresentam funções específicas e funcionam 

harmonicamente garantindo a manutenção dos processos necessários à vida. O conhecimento das 

características estruturais e funcionais dos componentes celulares de diversos seres vivos permite 
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uma melhor compreensão da estrutura celular, consolidando o conhecimento dos estudantes acerca 

das competências e das habilidades trabalhadas no bimestre. 

Um importante aspecto relacionado ao estudo inicial de Citologia, e que deve ser considerado 

no momento de abordá-lo em sala de aula, é o fato de que a maioria das células não podem ser 

observadas a olho nu, o que torna  o contato com os conhecimentos bastante abstrato principalmente 

para os estudantes dessa faixa etária. Outro fator cuja relevância deve ser considerada é o grande 

número de termos e de nomenclaturas com as quais o estudante se depara nesse estudo, o que requer 

um cuidado maior de sua parte para auxiliar os estudantes a compreender a importância dos nomes 

apresentados como instrumentos de identificação universal de estruturas e processos. 

Em razão do tamanho diminuto das células, são necessários equipamentos para observá-las, 

como o microscópio de luz. Se houver disponibilidade, use-o na escola para observar os materiais desse 

projeto. Caso não seja possível, o projeto pode ser desenvolvido com a construção de um microscópio 

caseiro, ou ainda com o uso de fotomicrografias de diversas células de seres vivos. É importante que 

sejam utilizadas fotomicrografias e não esquemas ou ilustrações, para que os estudantes tenham uma 

visão a mais próxima possível de como são as células. 

Para facilitar o estudo das células, assim como de outros fenômenos naturais, é frequente o uso 

de modelos, que são simplificações didáticas dos objetos de estudo, permitindo a compreensão do 

fenômeno de maneira mais palpável. Os modelos podem ser desenhos, ilustrações, esquemas e modelos 

físicos, feitos com vários tipos de materiais. É importante que os estudantes compreendam esse conceito 

e a importância da construção do modelo de célula proposto nesse projeto, permitindo que o estudo 

dessas estruturas microscópicas seja mais palpável e, portanto, menos abstrato, para eles. 

Pelo exposto, pode-se afirmar que uma proposta que propicia aos estudantes a visualização 

de células de diferentes seres vivos com auxílio do microscópio de luz, ou pela análise de  

fotomicrografias e a posterior construção de um modeloé fundamental para o estudo da Citologia. Isso 

permitirá o desenvolvimento dos estudantes em relação aos conhecimentos científicos sobre as 

células e as habilidades da área de Ciências da Natureza, e favorecerá uma aproximação aos principais 

processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 

Por fim, com a realização do relatório final abordando todo o desenvolvimento do projeto, os 

estudantes trabalharão habilidades de Língua Portuguesa, praticando a sistematização  do 

conhecimento na construção escrita, que deve ter uma ordem lógica, clara e concisa, com elementos 

estruturantes do texto que apresentam adequadamente o conteúdo ao leitor. 

Competências gerais desenvolvidas 

2. 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. 
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4. 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. 

5. 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.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,  
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

Objetivos 

• Identificar as principais estruturas das células das plantas. 

• Comparar células de diferentes seres vivos, identificando semelhanças e diferenças entre elas. 

• Compreender o funcionamento e a função do microscópio de luz, e como os materiais 
podem ser analisados por meio deles. Caso haja microscópicos na escola, compreender 
como utilizá-los na prática para observação de diferentes amostras. 

• Compreender o uso de modelos nas Ciências da Natureza. 

• Construir um modelo de célula vegetal com materiais de fácil acesso. 

• Organizar dados coletados durante observação para posterior escrita de relatório. 

• Sistematizar resultados de uma observação científica, bem como as conclusões sobre o 
que foi observado, por meio da elaboração de um relatório. 

• Opcional: construir um microscópio caseiro. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade específica (BNCC) 

Ciências da 
Natureza 

Célula como unidade da vida 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

Língua 
Portuguesa 

Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 
resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 
adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, 
características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação 
entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo  
do caso) e adequação à norma culta. 
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Consideração das condições 
de produção de textos de 
divulgação científica 
 
Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar 
textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, 
artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, 
relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a 
disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em 
um formato mais acessível para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e estudos de campo realizados. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão  
e edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação 
do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, 
considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros 
em termos de suas construções composicionais e estilos. 

Duração 

A proposta de duração do projeto é de 6 etapas, distribuídas em cerca de 12 aulas, dentro do 

primeiro bimestre. A distribuição das aulas deverá ser ajustada de acordo com o desenvolvimento das 

etapas propostas. Caso seja necessário, o tempo de desenvolvimento poderá ser ajustado para propiciar 

um melhor aproveitamento dos estudantes ou de acordo com disponibilidade dos professores envolvidos. 

Material necessário 

Geral 

• Textos sobre células obtido de fonte confiável e de acordo com a faixa etária dos estudantes. 

• Fotomicrografias de diversas células de organismos uni e multicelulares, como bactérias, 
algas, fungos, amebas, protistas, animais, etc. No caso dos animais, é interessante  
obter imagens de células especializadas, como musculares, nervosas, de tecido ósseo, 
entre outras. 

• Material de desenho – lápis de cor, canetas hidrográficas, lápis, grafite, borracha e folhas 
de papel sulfite. 

• Computador e programa de edição de textos. Caso não seja possível, caderno. 

Para a observação das amostras ao microscópio 

• Amostras de folha de elódea, que é uma planta de aquário muito comum e pode ser 
encontrada em lojas de aquarismo ou pet shops. 

• Pipeta simples ou um conta-gotas. 

• Lâminas e lamínulas. 
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• Papel absorvente. 

• Pinça de ponta romba. 

Para a construção do microscópio caseiro 

• Uma câmera de computador (webcam). 

• Um computador, tablet ou telefone celular. 

• Um pedaço de papelão grosso de, no mínimo, 20 cm  10 cm. 

• Quatro parafusos finos de cerca de 10 cm de comprimento, com respectivas porcas. 

• Oito arruelas que encaixem nos parafusos do item anterior. 

• Quatro elásticos de escritório. 

• Fita adesiva. 

• Supercola ou cola quente (apenas para manuseio do professor). 

• Furadeira (apenas para manuseio do professor). 

Para a construção do modelo de célula 

• Uma caixa plástica transparente ou um aquário de vidro com dimensões aproximadas de 

25 cm  15 cm  6 cm, por grupo. 

• Uma esfera maciça de cerca de 6 cm de diâmetro por grupo. Pode ser uma bola de plástico 
de brinquedo, por exemplo. 

• Gel para cabelo em quantidade suficiente para ocupar cerca de 2/3 da caixa transparente. 

• Um pacote de massinha de modelar por grupo. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Combine com os professores participantes do projeto quem poderá acompanhar mais de perto 

as atividades que necessitam de tempo extra, que demandam preparação prévia ou que devem ser 

realizadas durante o contraturno. Também é importante que as produções dos estudantes, em cada 

uma das etapas, possam ser analisadas e utilizadas para replanejar as práticas e as propostas seguintes. 

A elaboração e a divulgação do cronograma do projeto, com a indicação das aulas que serão 

utilizadas, são fundamentais para o bom andamento do trabalho e devem envolver, além dos 

professores participantes, a coordenação da escola. O uso de computadores, laboratórios e microscópio 

de luz devem ser agendados e acordados com os responsáveis por esses equipamentos dentro da 

estrutura escolar. Não havendo essa possibilidade, adapte a atividade para uso de imagens e modelos. 

Todos os professores envolvidos deverão receber a proposta do projeto com as etapas, bem 

com as datas e as responsabilidades de cada um. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Explicação do projeto e conversa com os estudantes sobre as etapas, objetivos e produtos 

do projeto (Duração: uma aula) 

A aula inaugural do projeto tem a função de explicar aos estudantes todos os aspectos 

envolvidos no trabalho: 

• objetivos do projeto; 

• professores e áreas participantes; 

• questões que serão estudadas; 

• etapas; 

• duração; 

• produtos; 

• avaliação. 

Para essa aula, prepare um documento simples, de uma página, para que os estudantes 

possam consultá-lo sempre que necessário. Explique detalhadamente cada etapa e esclareça as 

dúvidas iniciais. Essa etapa é de grande importância para que os estudantes aprendam a se organizar 

e tenham clareza sobre o trabalho que realizarão. 

Etapa 2 – Leitura de textos sobre células e elaboração de um pequeno texto que servirá de guia para 

as demais etapas do projeto (Duração: duas aulas) 

Solicite que os estudantes leiam os textos disponibilizados por você e acompanhe de perto 

esse processo, esclarecendo as dúvidas dos estudantes e auxiliando-os a identificar as ideias centrais 

dos parágrafos, a relacionar imagens e texto, entre outras estratégias que podem ser utilizadas para 

favorecer a compreensão do que foi lido.   

Depois das leituras, oriente os estudantes a elaborar um pequeno texto (de uma página, mais 

ou menos) que servirá de guia para que eles realizem com mais qualidade as demais etapas do projeto. 

Estimule-os a fazer uma ilustração de um dos tipos de célula que estudaram. Explique a eles a 

importância da legenda, da indicação dos nomes das estruturas e do título. Lembre-os de que esse 

registro fará parte do relatório que será produzido ao final. 

Antes de iniciar a etapa 3, caso a escola não disponha de microscópios e você achar viável, 

oriente os estudantes na construção de um microscópio caseiro, conforme etapa extra a seguir. 

Etapa opcional – Construção de um microscópio caseiro 

Siga o roteiro a seguir para montar o microscópio caseiro. A relação dos materiais já foi indicada 

anteriormente, consulte-a.  
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Atenção: as etapas 3 e 4 podem ser previamente preparadas por você, pois necessitam do manuseio de 

estilete e de furadeira. 

1. Desmonte a câmera até alcançar a sua lente. 

2. Remova a lente da câmera e vire-a 180º, deixando-a de ponta-cabeça. Em seguida, com 
uma fita, prenda a lente no mesmo lugar de onde você a removeu. 

3. Corte dois retângulos de papelão medindo 5 cm  8 cm. 

4. No centro do primeiro retângulo de papelão, corte um quadrado de 1,5  1,5 cm de lado 
e destaque essa peça, deixando esse espaço vazio no meio. Marque nos quatro cantos 
dessa peça o centro das arruelas com uma caneta e fure com a furadeira (use a broca de 
diâmetro aproximado da marcação que você fez) nessa marcação. Encaixe os parafusos 
nesses quatro furos e prenda-os com as porcas no verso do papelão. Cole as porcas no 
papelão com a cola, mas tome cuidado para não colar o parafuso, somente as porcas. 
Deixe secar. Essa peça pronta será denominada peça 1. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Representação da furação da peça 1. 

5. No segundo retângulo de papelão, cole quatro pares de arruelas nos quatro cantos. Em 
cada um dos cantos, duas arruelas devem ser coladas uma em cima da outra. Deixe secar. 
No centro dessa peça, prenda a lente previamente preparada com dois elásticos, um de 
cada lado da lente. Essa peça pronta será chamada de peça 2. 

6. Na peça 1, desrosqueie os quatro parafusos para que o papelão fique na metade deles. 

7. Conecte as peças 1 e 2 uma na outra, encaixando os parafusos da peça 1 nas arruelas da peça 

2. A lente dessa peça ficará encaixada bem no meio do furo de 1,5 cm  1,5 cm da peça 1. 

8. Prenda o conjunto com dois elásticos e o microscópio está pronto. 

9. Encaixe a lâmina previamente preparada com a amostra de elódea e prenda-a nos 
elásticos do microscópio que você acabou de construir, próxima à lente. 

10. Ligue a câmera ao computador, tablet ou celular para visualizar as células de elódea. Para 
ajustar o foco, vá apertando ou afrouxando os parafusos delicadamente. Assim, as 
estruturas da imagem ficarão mais nítidas. 
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Etapa 3 – Observação de amostras ao microscópio de luz ou análise de fotomicrografias de folhas de 

elódea (Duração: uma aula) 

Para esse procedimento, separe os estudantes em grupos para a utilização do microscópio de 

luz, do microscópio caseiro ou para avaliar uma fotomicrografia das folhas de elódea. No caso do estudo 

das amostras no microscópio, primeiro, mostre aos estudantes como funciona o microscópio de luz, 

nomeando cada uma de suas partes, indicando sua função e como manuseá-lo. Peça aos estudantes que 

anotem as explicações e representem o que está sendo observado por meio de ilustrações. Explique, 

também, como funciona o microscópio caseiro. Diga aos estudantes que a câmera funciona como uma 

lente de aumento, e os parafusos, como os botões de ajustes de nitidez do microscópio de luz. 

Em seguida, demonstre como deve ser o preparo das amostras. Coloque uma gota de água na 

lâmina com auxílio de uma pipeta simples ou um conta-gotas, e, em seguida, a amostra de uma folha 

de elódea, removida com o uso da pinça.  

Cubra a amostra com a lamínula e limpe o excesso de água com o papel absorvente. Explique 

o nome dos materiais e a função de cada um. Também explique os procedimentos e para que eles são 

realizados. Oriente os estudantes a registrar suas observações. Em caso de uso do microscópio caseiro, 

e se não houver disponibilidade do uso de lâminas e lamínulas, use um pedaço de plástico fino 

transparente, como encontrado em muitas embalagens, que pode ser cuidadosamente cortado com 

uma tesoura. 

Após a distribuição das lâminas, demonstre o funcionamento do microscópio de luz,  

explicando suas partes principais e quais são os aumentos de cada uma das lentes. Demonstre, então, 

como inserir a lâmina no microscópio e solicite que os estudantes façam o mesmo, ajustem o aumento 

mais adequado e observem as células das elódeas. 

Acompanhe o trabalho dos grupos, esclareça as dúvidas e auxilie no que for necessário. Solicite 

que eles registrem no caderno o que estão observando e façam desenhos. No caso de haver apenas 

um microscópio de luz disponível, os estudantes devem se revezar na observação das amostras. Nesse 

caso, enquanto uns estão realizando a observação, os outros devem iniciar a organização dos registros 

realizados até o momento durante o projeto. Peça, também, que façam um desenho e tentem 

identificar algumas estruturas da célula. 

Troque ideias com os estudantes sobre o que observaram, e solicite que identifiquem  as 

principais características das células de elódea. Peça que relacionem suas observações com o que 

leram e representaram com base nos textos sobre o tema (etapa 2). A troca de experiências entre 

os estudantes é de grande importância e sua função, professor, neste momento, é mediar as 

discussões. Procure tirar as dúvidas e caso sujam novas perguntas, proponha uma pesquisa para a 

busca de respostas. 

Com relação aos estudantes que farão a observação de fotomicrografias, distribua uma 

imagem por grupo e solicite que eles a observem e registrem no caderno as características da célula 

que estão observando. Oriente-os a fazer um desenho e a  identificar algumas estruturas da célula. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências  – 6º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Etapa 4 – Comparação de fotomicrografias de diferentes células de seres vivos (Duração: duas aulas)  

Nesta etapa, os estudantes farão uma análise de fotomicrografias de diversas células, a fim de 

identificar semelhanças e diferenças entre elas, comparando-as com as células de elódea observadas 

na aula passada. Peça que observem as estruturas que delimitam a célula, as estruturas internas, a 

presença de núcleo, parede celular, entre outras estruturas. Incentive o uso do texto-guia que eles 

produziram na etapa 2 para observarem o maior número de características possíveis. 

Solicite que registrem essas informações no caderno e façam desenhos, que poderão ser 

utilizados para o relatório final. 

Circule entre os grupos e esclareça eventuais dúvidas, incentivando a discussão em grupo e a 

troca de ideias entre eles. Para que a atividade seja a mais proveitosa possível, a análise das imagens 

deve durar duas aulas, para que possa ser feita com calma e bastante atenção. 

Etapa 5 – Compreensão do uso de modelos em Ciências da Natureza e construção do modelo de 

célula vegetal (Duração: três aulas) 

Inicie essa etapa com uma conversa coletiva com os estudantes. Peça que algum deles se 

voluntarie a explicar o que é, em sua opinião, um modelo e como eles são utilizados em Ciências da 

Natureza. Se algum estudante se manifestar, acolha sua explicação e incentive outros a fazer o mesmo. 

Discuta com eles o conceito de modelo, explicando que são simplificações didáticas de fenômenos 

científicos, para que seja facilitada sua compreensão. Dê exemplos, dizendo que esquemas, desenhos, 

ilustrações, maquetes, entre outros, são modelos e que eles próprios já construíram muitos modelos 

ao longo da vida. Comente que os exemplos citados acima são modelos em duas dimensões e que os 

feitos em três dimensões são mais verossímeis e permitem a observação em diversos ângulos, como 

o modelo de célula vegetal que eles irão construir. 

Após essa conversa inicial, solicite que os estudantes se reúnam nos mesmos grupos das 

etapas anteriores e organizem o material a ser utilizado; nesta aula, será usado somente a massa de 

modelar. Peça que abram o caderno, obtenham os desenhos que realizaram nas aulas anteriores e o 

texto-guia, pois esses materiais serão importantes na construção desse modelo. 

Nesta e na próxima aula, eles devem moldar as organelas da célula utilizando a massa de 

modelar. Peça que façam todas as organelas que conhecem e que estão presentes na célula vegetal, 

com cores diferentes. Circule pelos grupos e esclareça eventuais dúvidas. Ao final das duas aulas, 

guarde as organelas moldadas por cada grupo para a próxima aula e peça que façam algumas 

anotações sobre elas, pois serão utilizadas para o relatório final. 

Na aula seguinte, os estudantes começarão a montagem do modelo de célula. Distribua as 

organelas moldadas e peça que iniciem a montagem colocando o gel de cabelo dentro da caixa plástica 

ou do aquário de vidro, até cobrir cerca de 2/3 de sua altura. Por exemplo, se a caixa tem 6 cm de 

altura, deve ser coberta até aproximadamente 4 cm de altura, para que o gel não transborde quando 

forem colocados os demais elementos. Em seguida, peça que coloquem a estrutura que representa o 
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vacúolo, que será a maior, e depois o núcleo. Depois, os cloroplastos e as mitocôndrias. Auxilie-os 

durante todo o processo. 

Ao final, peça que façam um desenho da célula montada, que poderá compor o relatório final. 

Os modelos de células podem ser organizados em uma exposição na escola, caso seja possível. 

Etapa 6 – Elaboração do relatório (Duração: duas aulas) 

Esta etapa deverá ser realizada em parceria com o professor de Língua Portuguesa. Durante 

todo o projeto, os estudantes fizeram anotações textuais e desenhos para elaborarem o relatório final, 

que deve conter cerca de duas páginas. 

Explique aos estudantes que o relatório deve apresentar algumas partes essenciais: 

introdução, objetivos, material, resultados e conclusões. Ajude-os a compreender o que deve conter 

em cada uma dessas etapas e como devem estruturar o relatório. Peça que destaquem os títulos 

dessas partes e, logo em seguida, o texto correspondente a ela. Para a elaboração do relatório, 

poderão utilizar o Livro do Estudante, o texto-guia que produziram e todas as anotações que fizeram 

ao longo do projeto. Eles terão de planejar os itens que constarão no texto, produzi-lo e revisá-lo, entre 

outros aspectos, trabalhando intensamente as habilidades de Língua Portuguesa propostas. 

A elaboração do relatório é uma etapa importante e bastante desafiadora para os estudantes 

dessa faixa etária. Acompanhe de perto e ajude os estudantes a cumprir essa tarefa. 

Etapa 7 – Encerramento e avaliação do projeto (Duração: uma aula) 

Nessa etapa, os estudantes devem sentar-se em roda ou na sala organizada em forma de 

semicírculo. A proposta é avaliar o projeto considerando os aspectos positivos e o que consideraram 

negativos do processo. Procure realizar um levantamento do aprendizado, deixando que os estudantes 

verbalizem o que foi possível aprender com o projeto, em que aspectos tiveram mais facilidade e no 

que identificaram maior dificuldade. Faça suas considerações finais sobre o trabalho. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ocorrer ao longo de todo o projeto. Mais que atribuir uma nota, é preciso 

avaliar com base em critérios que demonstram a aquisição do conhecimento, a participação e o 

esforço em aprender, e o desenvolvimento das habilidades propostas para o projeto. Avalie, também, 

a qualidade dos produtos, o modelo de célula construído e o relatório final. 

A seguir, alguns questionamentos que podem ser feitos ao longo do projeto e utilizados na 

avaliação individual de cada estudante. Esses itens podem ser inseridos em uma planilha de 

observação e as anotações podem ser feitas durante o desenvolvimento do projeto. As anotações 

parciais, ao longo das etapas, permitem uma visão geral do processo desenvolvido pelos estudantes 

possibilitando uma avaliação processual.  
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O estudante:  

• identifica as principais estruturas das células de plantas e de alguns seres vivos? 

• lê e interpreta informações presentes em textos de forma a obter as informações 
necessárias? 

• compreende o princípio de funcionamento do microscópio de luz, sua função e sabe como 
utilizá-lo para observar de diferentes amostras? 

• organiza os dados coletados durante a observação das células utilizando diferentes 
recursos: textos, imagens e esquemas? 

• elabora relatório de observação utilizando a linguagem adequada a esse gênero textual? 

• utiliza as ferramentas digitais para editar textos? 

• apresenta os resultados de uma observação científica, as conclusões sobre o que foi 
observado de modo adequado?  

• mostra-se envolvido com o projeto? 

• interage de maneira proativa com o grupo? 

• consegue trabalhar em grupo, organizando e executando tarefas? 

• interage com os colegas e com o professor, contribuindo para o projeto? 

• consegue ouvir os demais colegas com respeito? 

A finalização de um projeto também pode ser um momento oportuno para que os estudantes 

façam uma autoavaliação. Explique a eles o que é uma autoavaliação e proponha itens relacionados 

ao trabalho individual para que possam indicar como se avaliam em relação a cada um deles. Os  

seguintes itens podem ser fornecidos aos estudantes para compor a autoavaliação. No entanto, são 

apenas sugestões, você pode adaptar como preferir. 

• Eu trabalhei com meu grupo em todas as aulas? 

• Eu me interessei pelo projeto? 

• Eu fiz anotações em todas as aulas? 

• Eu entreguei o relatório final? 

• Eu ajudei os colegas a montar o modelo de célula? 

Depois de terminadas todas as etapas, utilize uma aula especificamente para o processo de 

avaliação.  
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