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Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros.    

Reconhecer fatores que promovem alterações no equilíbrio dos 
ecossistemas. 

   

Identificar práticas de exploração dos ecossistemas e avaliar suas 
consequências ambientais, culturais, políticas e econômicas. 

   

Identificar os consumidores, produtores e decompositores, bem 
como o papel de cada um deles na cadeia alimentar e o modo como 
esse conjunto se integra no equilíbrio de um ecossistema. 

   

 

5. Projeto integrador do bimestre 

O trabalho com projetos integradores tem base na perspectiva da pesquisa, da investigação e 

da resolução de problemas, que fundamentam o processo investigativo, metodologia recomendada 

pela BNCC para o ensino de Ciências da Natureza. 

Esse processo de investigação se inicia com a apresentação de uma questão problematizadora 

que seja desafiadora para os estudantes. Esse desafio vai requerer curiosidade, vontade de pesquisar 

e conhecer o novo, pensamento crítico e reflexivo, criatividade, interação colaborativa, entrega de 

uma produção autoral e, principalmente, participação ativa em todo o processo. 

Para este projeto integrador, foram escolhidas habilidades de Ciências e Geografia que, juntas, 

permitem um trabalho articulado em torno da temática relacionada ao equilíbrio ambiental. O projeto 

visa contribuir para a ampliação do conhecimento estudado ao longo do bimestre, bem como dar 

sentido mais abrangente e significativo aos conceitos científicos. 

Título: Venha conhecer o meu lugar! 

Tema Equilíbrio ambiental 

Problema central 

enfrentado 

Estudo das alterações ambientais que impactam o contexto local e busca de soluções para 

problemas gerados por esse impacto. 

Produto final Mural interativo 

Justificativa 

O ambiente em que vivemos sofre mudanças físicas, biológicas, naturais e sociais, 

continuamente. Algumas dessas mudanças são provenientes de alterações naturais do ambiente, mas 

outras são provocadas pela ação do ser humano, impactando o modo de vida de todas as populações 

de um ecossistema. Ao compreender a dinâmica dos componentes físico-naturais de um bioma e sua 

relação com os fatores bióticos e abióticos presentes no ambiente, é possível identificar as 

interferências externas que impactam seu equilíbrio, reconhecer suas causas e propor soluções para 

minimizar o impacto ambiental. 
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Nesse percurso formativo, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver algumas 

competências gerais indicadas na BNCC quando trabalham coletivamente, fazem uso de tecnologias 

digitais de comunicação, pesquisam e utilizam conhecimentos acumulados historicamente, propõem 

soluções para problemas identificados no contexto em que vivem, defendem as próprias ideias, 

argumentam com o grupo, exercitam a curiosidade, são protagonistas no processo de investigação e 

pesquisa e atuam de forma ética e crítica na elaboração e execução de um projeto. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre os mundos 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. 

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. 

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. 

7. 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 

• Propiciar o estudo dos ecossistemas locais e das mudanças que sofreram ao longo dos 
anos. 

• Promover o entendimento de como o desequilíbrio ambiental pode afetar um 
ecossistema. 

• Oportunizar a criação de um mural informativo no qual sejam utilizadas informações 
acerca das características dos ecossistemas do contexto local. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Diversidade de ecossistemas 

(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à 

paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz 

solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora e 

fauna específicas. 

Ciências 
Fenômenos naturais e 

impactos ambientais 

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais 

ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um 

ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a 

extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Geografia Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 

território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Duração 

A duração deste projeto será de cinco semanas. Ele será finalizado com a construção de um 

mural interativo. Como o mural será montado na sala de aula e tem uma proposta interativa, poderá 

ser complementado até o final do ano letivo. 

Material necessário 

Para o desenvolvimento das etapas deste projeto, serão necessários os seguintes materiais: 

• Fontes diversificadas para pesquisa 

• Quadro-síntese da pesquisa 2 

• Quadro-síntese da pesquisa 3 

• Imagens para a construção do mural 

• Tela, cartolina ou outro tipo de papel para construir o fundo do mural 

• Tesoura com pontas arredondadas, cola, fita adesiva, caneta, tinta guache, pincel, régua, 
fita de pano, retalhos, papéis coloridos e outros materiais dessa natureza 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores que irão desenvolver este projeto devem ser mediadores da aprendizagem e 

incentivadores da curiosidade e inventividade. Durante o acompanhamento, devem fazer 

intervenções que contribuam para a aprendizagem, como corrigir erros relacionados à compreensão 

de conceitos científicos durante as etapas do projeto, e não apenas na entrega do produto final. Ao 

orientar os estudantes para a realização das pesquisas, indicar fontes confiáveis e cobrar rigor quanto 

à transcrição e à interpretação dos dados pesquisados. Como o produto final é um mural, torna-se 

fundamental garantir que as informações sejam dispostas de forma adequada à comunicação que se 

pretende, sem perder as características de interação e de linguagem próprias da adolescência.  
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Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento deste projeto, é interessante que sejam formados grupos de 4 a 5 

estudantes para executar as atividades indicadas. Cada uma das etapas do projeto pode ser realizada 

durante as aulas (indicadas em quantidade de aulas) ou fora da escola (indicadas em quantidade de 

semanas).  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e divisão dos grupos (Duração: uma aula) 

Comece relembrando aos estudantes as características dos biomas brasileiros, para que eles 

identifiquem as características do bioma na região onde vivem: 

• Quais são os biomas brasileiros? 

• Quais são as características mais marcantes de cada um deles? 

• Quais dessas características vocês observam na região onde estamos? 

• Quais espécies de animais e de plantas estão muito presentes nesta região? 

Divida os estudantes em grupos (4 a 5 integrantes) e apresente a eles o projeto Venha 

conhecer o meu lugar!, enfatizando seu caráter contextual e desafiador. Reserve um tempo da aula 

para explicar a pesquisa a ser realizada na etapa 2. 

Etapa 2 – Pesquisa 1: habitantes típicos da região (Duração: uma semana) 

Oriente os estudantes a perguntarem a familiares, amigos, vizinhos ou outras pessoas da 

região onde vivem: Existe algum animal ou planta que é, ou já foi, muito comum nesta região? 

Peça a eles que cada um traga uma lista com essas informações para a próxima etapa. 

Etapa 3 – Escolha do tema para cada grupo e orientação da pesquisa 2 (Duração: uma aula) 

Convide os grupos a se reunir e, com base na lista de cada estudante, escolha o animal ou 

planta para ser estudado pelo grupo. Cada grupo deve escolher um ser vivo diferente. 

Esclareça que cada grupo vai pesquisar e estudar as características e hábitos do organismo 

escolhido por eles. Elabore com a turma questões que podem auxiliar na pesquisa, tais como: 

• Onde o organismo vive? 

• De que forma se alimenta? 

• É nativo da região? Se não, de onde veio? 

• Quais são as condições ambientais necessárias para esse organismo viver? 

Marque a data de entrega da pesquisa e solicite aos estudantes que tragam para a aula todas 

as anotações a respeito das características dos organismos que foram estudados por eles. 
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Etapa 4 – Relação entre o indivíduo estudado e o ecossistema a qual pertence (Duração: uma aula) 

Entregue para cada grupo o quadro abaixo, previamente impresso. Peça aos grupos que 

registrem as informações obtidas e complementem com as características do ecossistema local que 

justificam a existência dessa espécie na região. 

Exemplo: 

Quadro-síntese da pesquisa 2 
 

Organismo estudado:  
Características do ecossistema local que favorecem a 

existência do organismo 

Local de vida  

Alimento  

Nativo de qual região  

Condições ambientais favoráveis  

Outras questões...  

Acompanhe a atividade dos grupos, oriente e corrija, a fim de que o quadro esteja completo 

no fim da aula. Se houver necessidade de pesquisa complementar, oriente para que seja feita em casa 

e entregue antes da próxima etapa. 

Etapa 5 – Pesquisa 3: estudo das alterações do ecossistema e das possíveis causas (Duração: uma 

semana) 

Oriente os estudantes a pesquisar, na internet, se as características do ecossistema local vêm 

sofrendo mudanças ao longo do tempo e o que está causando tais mudanças. Se for identificado que 

não está ocorrendo nenhuma alteração, solicite que analisem as atitudes que têm contribuído para a 

manutenção do ambiente.  

Marque a data de entrega da pesquisa e peça que tragam os registros e as anotações para a 

próxima etapa. Não esqueça de solicitar que anotem a fonte da pesquisa. 
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Etapa 6 – Sistematização das informações obtidas na pesquisa 3 (Duração: uma aula) 

Entregue para cada grupo o quadro abaixo, previamente impresso. Os grupos devem registrar, 

no quadro, as informações obtidas e complementar com sugestões para minimizar os impactos 

observados. 

Exemplo: 

Quadro-síntese da pesquisa 3 
 

1. Mudanças ambientais observadas no ecossistema.  

 

 

 

2. Causa das alterações que estão impactando o ecossistema. 

 

 

 

3. Possíveis ações para ajudar a minimizar o impacto ambiental nesta região. 

 

 

 

4. Como o animal ou a planta que seu grupo está estudando pode ser beneficiado pelas 
ações que vocês propuseram? 

 

 

 

Para completar a terceira parte do quadro, estimule os estudantes a escolher ações pontuais, 

que sejam mais próximas do cotidiano deles. Acompanhe o desenvolvimento da atividade, propondo 

caminhos e corrigindo erros, a fim de completar o quadro ao final da aula. 

Obs.: reserve um tempo da aula para explicar a tarefa a ser realizada na etapa 7. 

Etapa 7 – Coleta de material para o mural (Duração: uma semana) 

Explique aos estudantes que todo o material pesquisado deverá ser sistematizado em um 

mural interativo. O nome do mural pode ser escolhido com a turma, no dia da montagem. 
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Solicite aos estudantes que reúnam imagens para a montagem do mural. As imagens devem 

ilustrar as informações obtidas ao longo da pesquisa, como: 

• organismo estudado pelo grupo; 

• características dos ecossistemas; 

• impactos ambientais sofridos; 

• causas e consequências dos impactos ambientais; 

• medidas protetivas que podem ser adotadas. 

Traga também algumas imagens para compor o mural com os estudantes, explicando a eles 

que essas imagens refletem seu entendimento a respeito do tema. Além das imagens, o mural também 

pode conter palavras e frases. Os itens que vão compor o mural podem ser combinados com a turma. 

Etapa 8 – Montagem do mural interativo (Duração: uma aula) 

Escolha com a turma um local, na sala de aula, para montar o mural. Um espaço grande é o 

ideal para abrigar todas as informações. Outra opção é fazer pequenos murais em espaços menores 

da sala, cada um com as informações de um grupo. 

O objeto de estudo de cada grupo pode atuar como uma espécie de símbolo ou ponto focal de 

articulação com as informações acerca das características do ecossistema, dos impactos ambientais 

sofridos, suas causas e consequências e das medidas protetivas.  

Explique a eles que o mural interativo é um espaço de troca de informações. Os grupos podem 

se ajudar na montagem e na comunicação da pesquisa que foi realizada, colaborando mutuamente na 

produção do mural. Outros atores também podem contribuir, como professores, gestores e 

funcionários da escola, estudantes e professores de outras turmas e de outros períodos, e até 

familiares e comunidade, em oportunidades como a reunião de pais. 

Ao final da montagem, organize um debate a respeito das ideias apresentadas pelos vários 

grupos da classe, com a turma ou com estudantes de outras turmas que também tenham elaborado o 

projeto. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para acompanhar o desenvolvimento do projeto e avaliar a aprendizagem dos estudantes, 

indicamos alguns caminhos: 
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Estratégia Instrumento 

Verificar se os conceitos relacionados ao ecossistema, aos 
animais e às plantas da região, ao equilíbrio ambiental e a 
outros aspectos presentes na pesquisa estão corretamente 
descritos e apresentados no mural. 

Quadro-síntese das pesquisas 2 e 3 
Mural interativo 

Observar o envolvimento dos estudantes nas etapas do projeto. Observação das atividades dos estudantes 

Verificar se a linguagem utilizada no mural está adequada para 
comunicar as informações pesquisadas. 

Mural interativo 

Solicitar que cada estudante relate, por escrito, como foi sua 
participação nas etapas do projeto, indicando facilidades, 
dificuldades, etapas com as quais se identificou, de quais 
tarefas participou mais, em quais momentos exerceu liderança 
no grupo e, por fim, sua avaliação a respeito do mural 
produzido. 

Relatório escrito (autoavaliação) 
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