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3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento tem como objetivo facilitar o planejamento e a organização do 

seu trabalho em cada bimestre, sugerindo práticas de sala de aula, além das três sequências didáticas, 

do material digital audiovisual e da proposta de acompanhamento da aprendizagem. Pretende-se, com 

isso, contribuir para a implementação do livro na escola de forma coerente com as metodologias e 

com os pressupostos teóricos adotados pela presente obra.  

No plano de desenvolvimento do primeiro bimestre, abordamos aspectos gerais da gestão da 

sala de aula e fornecemos orientações mais completas a respeito das atividades didático-pedagógicas 

como um todo bem como algumas propostas de acompanhamento do aprendizado dos estudantes. 

Recomendamos assim que consulte este material sempre que desejar. 

Considerando que os aspectos elencados permeiam toda a obra e não são específicos de  

determinado bimestre, o plano está organizado de forma a evitar repetições desnecessárias de temas.  

No presente plano de desenvolvimento abordaremos:  

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desenvolvidas. 

2. Quadro com os objetos de conhecimento, as habilidades da BNCC e os capítulos da obra 
relacionados ao bimestre em questão. 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades. 

4. A aprendizagem dos estudantes. 

5. Projeto integrador. 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos estudantes. 
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Plano de desenvolvimento para o terceiro bimestre do 

sétimo ano 

 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas 

No terceiro bimestre, as principais competências gerais da Educação Básica da BNCC 

desenvolvidas foram: 

1. 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.  

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. 

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. 

As principais competências específicas de Ciências da Natureza da BNCC desenvolvidas foram: 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da  
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo a colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental 
e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

ao terceiro bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza 

Capítulo 5 
A atmosfera 

Composição do ar 
 
Efeito estufa 
 
 
Camada de ozônio 
 

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 
identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou 
antrópicos que podem alterar essa composição. 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu 
papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, 
discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial 
(queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) 
e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle 
desse quadro. 
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida 
na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua 
presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas 
para sua preservação. 

Capítulo 6 
Alterações na 
composição do ar 

Composição do ar 
 
 
Efeito estufa 
 
 
Camada de ozônio 
 

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 
identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou 
antrópicos que podem alterar essa composição. 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu 
papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, 
discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial 
(queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) 
e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle 
desse quadro. 
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida 
na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua 
presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas 
para sua preservação. 

Capítulo 7 
Fenômenos naturais 

Fenômenos naturais 
(vulcões, terremotos e 
tsunamis) 
Placas tectônicas e deriva 
continental 

(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, 
terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrência desses 
fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. 
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com 
base na teoria da deriva dos continentes. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 5 
A atmosfera 

Composição do ar 
 
 
Efeito estufa 
 
 
Camada de ozônio 

• Reconhecer as camadas da atmosfera (troposfera, 
estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera). 

• Identificar as características da atmosfera. 

• Descrever o papel da movimentação do ar nas correntes de 
vento. 

• Reconhecer as características dos gases que formam o ar. 

• Descrever as características do ar rarefeito e sua implicação 
nos fenômenos da atmosfera. 
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Capítulo 6 
Alterações na 
composição do ar 

Composição do ar 
 
Efeito estufa 
 
Camada de ozônio 

• Identificar os impactos da poluição atmosférica na saúde e no 
ambiente. 

• Descrever o fenômeno da inversão térmica. 

• Reconhecer os principais poluentes do ar e compreender 
como eles interferem na atmosfera. 

Capítulo 7 
Fenômenos naturais 

Fenômenos naturais 
(vulcões, terremotos e 
tsunamis) 
Placas tectônicas e 
deriva continental 

• Reconhecer a estrutura interna da Terra. 

• Descrever os movimentos da litosfera com base na relação 
entre crosta e manto. 

 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento das 

habilidades no bimestre 

O desenvolvimento das habilidades propostas para este bimestre pode ser promovido por 

meio de atividades que explorem os recursos apresentados no Livro do Estudante, com a finalidade de 

garantir a aprendizagem dos conceitos científicos e o alcance das competências específicas pertinentes 

a esta área de conhecimento. 

Leitura e interpretação textual 

Ao longo dos capítulos desenvolvidos no terceiro bimestre, há vários termos e conceitos 

relacionados ao estudo da atmosfera, da composição do ar e de fenômenos naturais que precisam ser 

compreendidos pelos estudantes.  

Por meio da leitura e da interpretação dos textos de diferentes gêneros textuais, presentes 

neste bimestre, os estudantes são estimulados, por exemplo, a reconhecer, identificar, descrever, 

relacionar, comparar e avaliar informações e conceitos que vão contribuir para sua formação e para o 

desenvolvimento de diferentes competências. 

Leitura e análise de imagens  

Incentive os estudantes a realizar a leitura das imagens ao longo dos capítulos deste bimestre, 

explorando a percepção de cada indivíduo em sua interpretação. 

O estudo da atmosfera e dos fenômenos naturais, assuntos desenvolvidos nos capítulos deste 

bimestre, utiliza imagens de diferentes naturezas para explicar e ilustrar conceitos e fenômenos 

difíceis de descrever ou observar. Neste bimestre, é possível propor uma atividade em que seja 

solicitado aos estudantes que reescrevam um dos textos do material didático em forma de esquema 

ou infográfico. Oriente os estudantes a representar conceitos como gravidade, atmosfera, correntes 

de convecção e outros fenômenos por meio de um esquema ou infográfico, que pode ilustrar também 

como esses fenômenos se relacionam.  
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Atividades de pesquisa  

Para este bimestre, o Livro do Estudante propõe algumas atividades de debate. A pesquisa é 

indicada, neste caso, para fundamentar a argumentação com base no estudo do tema e na diversidade 

de fontes pesquisadas. Temas como efeito estufa, aquecimento global, camada de ozônio, tsunamis e 

terremotos são constantemente abordados pela mídia e despertam a curiosidade dos estudantes. 

Esses aspectos tornam o debate mais interessante e atrativo, e a pesquisa prévia é fundamental para 

apoiar a discussão de ideias e opiniões, além de incentivar o exercício do senso crítico. 

O planejamento das aulas e o encaminhamento das atividades propostas no Livro do Estudante 

devem ser feitos considerando as habilidades indicadas para este bimestre. Algumas práticas podem 

contribuir para essa articulação, como: 

• Iniciar cada capítulo estimulando os estudantes a compartilhar seus conhecimentos a 
respeito do tema a ser estudado. Produzir um painel para registrar as respostas e 
confrontá-las ao final do estudo do capítulo. 

• Propor atividades que permitam aos estudantes identificar nas imagens do Livro do 
Estudante os conceitos presentes no texto. 

• Aprofundar uma discussão que angariou o interesse dos estudantes e/ou que tenha 
aderência ao contexto local. 

• Estimular os estudantes a propor soluções para os problemas ambientais e de saúde 
identificados ao longo do bimestre. 

• Explorar aspectos da História da Ciência que complementem os assuntos abordados no 
bimestre e contribuam para o debate sobre eles. 

• Nas atividades de pesquisa, registro, sistematização e comunicação, diversificar o uso de 
recursos e gêneros textuais. 

• Utilizar, sempre que possível, atividades que promovam o exercício da escrita. 

• Exercitar o senso crítico em relação ao conhecimento técnico e científico desenvolvido ao 
longo dos anos. 

• Selecionar materiais e recursos relevantes e apropriados ao aprofundamento dos temas 
estudados no bimestre. 

• Discutir o uso das tecnologias, incluindo as digitais, no cotidiano dos estudantes de forma 
articulada aos temas do bimestre. 
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4. O aprendizado dos estudantes 

Neste bimestre, algumas habilidades merecem atenção, porque estruturam a progressão do 

desenvolvimento dos estudantes ao longo do ano letivo: 

• Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição. 

• Descrever o mecanismo natural do efeito estufa e da camada de ozônio e justificar seu 
papel fundamental para a vida na Terra. 

• Discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar a composição do ar, 
aumentar o efeito estufa e alterar a camada de ozônio. 

• Interpretar fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e tsunamis. 

• Analisar o modelo das placas tectônicas e a teoria da deriva dos continentes. 

• Identificar os impactos da poluição atmosférica na saúde e no ambiente. 

Durante o período letivo, alguns estudantes podem apresentar dificuldades em desenvolver 

as habilidades propostas. Elabore atividades que permitam identificar se essas dificuldades estão 

associadas aos objetos de conhecimento específicos, ou seja, às operações mentais envolvidas no 

desenvolvimento de determinada habilidade. Um bom diagnóstico é fundamental para o  

planejamento das intervenções necessárias.  

As intervenções podem ser de diferentes tipos, desde a criação de grupos colaborativos em 

sala de aula até o agendamento, caso possível, de horários especiais para o trabalho individual com os 

estudantes. A proposição de atividades de características diferentes das que são realizadas em sala de 

aula pode auxiliar no processo de recuperação dos estudantes com dificuldades, porque eles terão 

oportunidade de realizar novas experiências, mais próximas de seu estilo de aprendizagem.  

Uma proposta de autoavaliação bastante simples para o trabalho do terceiro bimestre é 

apresentada a seguir.  

Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua 
composição. 

   

Descrever o mecanismo natural do efeito estufa e da camada de 
ozônio e justificar seu papel fundamental para a vida na Terra. 

   

Discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar a 
composição do ar, aumentar o efeito estufa e alterar a camada de 
ozônio. 

   

Interpretar fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e 
tsunamis. 

   

Compreender o modelo das placas tectônicas e a teoria da deriva dos 
continentes. 

   

Identificar os impactos da poluição atmosférica na saúde e no 
ambiente. 
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5. Projeto integrador 

O projeto integrador deste bimestre foi construído em uma perspectiva investigativa, iniciando 

com a apresentação de um desafio aos estudantes. O enfrentamento desse desafio vai requerer 

curiosidade, vontade de pesquisar e de conhecer o novo, pensamento crítico e reflexivo, habilidades 

de leitura e escrita, criatividade, interação colaborativa, entrega de uma produção autoral e, 

principalmente, participação ativa de todo o processo. 

Para este projeto, foram escolhidas habilidades de Ciências e Língua Portuguesa que, juntas, 

permitem um trabalho articulado em torno da temática relacionada ao efeito estufa, visando ampliar 

o estudo dos temas, dos conceitos, das produções e dos fenômenos trabalhados ao longo do bimestre 

e dar um sentido mais amplo e significativo ao conhecimento científico e à produção textual. 

Título: Aquecendo as ideias! 

Tema Efeito estufa 

Problema central 

enfrentado 

Informar a população em geral acerca da natureza do efeito estufa e alertar a respeito das 

consequências de seu aumento, indicando práticas sustentáveis que podem contribuir para 

enfrentar os problemas causados. 

Produto final Hipertexto  

Justificativa 

O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, fundamental para a existência de vida na 

Terra. No entanto, ao longo dos anos, a composição da atmosfera vem sofrendo muitas alterações que 

causam a intensificação do efeito estufa e provocam diversas mudanças climáticas e ambientais. Nesse 

cenário, compreender a natureza do efeito estufa e as causas de sua intensificação são imprescindíveis 

para pautar a discussão acerca de medidas que garantam a sustentabilidade do planeta.  

Considerando a atual inserção dos recursos tecnológicos no cotidiano das pessoas, o uso de 

recursos digitais para disseminar informações e estimular o diálogo são muito mais frequentes. 

Pensando nisso, este projeto propõe a produção de um hipertexto para abordar o tema do efeito 

estufa. Segundo Souza, Brito e Melo (2010)1, considerando a perspectiva atual do desenvolvimento 

tecnológico, o hipertexto é caracterizado como um texto em formato digital que utiliza a não 

linearidade, a intertextualidade, a multidimensionalidade e a interatividade, a fim de proporcionar 

                                                           
 

1 SOUZA, E. P.; BRITO, E. M.; MELO, N. M. F. S. Hipertexto como possibilidade para a construção de uma 
educação a distância desterritorializada. In: 3º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação: redes sociais e 
aprendizagem, 2010, Recife, PE. Anais (on-line). Recife: UFPE, 2 e 3 dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Elmara-Pereira-Souza&Eneida-Moreira-
Brito&Niceia-Figueiredo-Melo.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018. 

http://www.nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Elmara-Pereira-Souza&Eneida-Moreira-Brito&Niceia-Figueiredo-Melo.pdf
http://www.nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Elmara-Pereira-Souza&Eneida-Moreira-Brito&Niceia-Figueiredo-Melo.pdf
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aos leitores o acesso a outros textos, por meio de janelas textuais, o que possibilita uma leitura 

desprendida da sequência de parágrafos e da linearidade. 

O percurso formativo deste projeto envolve o desenvolvimento de algumas competências 

gerais indicadas na BNCC, que permitem aos estudantes compreender e utilizar ferramentas digitais 

de comunicação, refletir a respeito dos desdobramentos do desenvolvimento científico e tecnológico 

e atuar de forma crítica na sociedade, enfrentando problemas sociais e ambientais. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. 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. 

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. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Promover o entendimento a respeito da natureza do efeito estufa e de seu papel na 
manutenção da vida. 

• Propiciar o estudo das causas e das consequências do aumento do efeito estufa nos 
últimos anos. 

• Estimular a proposição de medidas individuais e coletivas que contribuam para a criação 
de soluções sustentáveis aos problemas socioambientais. 

• Orientar a elaboração de um hipertexto que apresente a conclusão a respeito dos estudos 
e das propostas de intervenção no contexto da comunidade escolar. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Efeito estufa 

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel 

fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações 

humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos 

combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e 

implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

Língua 

Portuguesa 

Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e 

recepção de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em 

textos noticiosos publicados na Web e vislumbrar possibilidades de uma 

escrita hipertextual. 

Língua 

Portuguesa 
Textualização 

(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapés ou boxes. 

Língua 

Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 

de leitura 

Relação do verbal com outras 

semioses 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 

utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do 

professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou sem 

apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

Duração 

Este projeto terá duração de três a quatro semanas e será finalizado com a publicação do 

hipertexto.  

Material necessário 

Para o desenvolvimento das etapas deste projeto serão necessários os seguintes espaços e 

recursos: 

• Fontes diversificadas para pesquisa 

• Sala de informática ou algum espaço/recurso similar 

• Acesso à internet 

• Editor de texto 
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Perfil do professor coordenador do projeto 

O papel mediador é a principal característica que define o perfil dos professores que vão 

desenvolver este projeto.  

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades, os professores devem fazer intervenções 

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

estufa em suas diversas características e às atividades de leitura, interpretação e escrita. Esse 

acompanhamento é feito durante as etapas do projeto, e não apenas na entrega do hipertexto. 

É muito importante observar se as informações estão dispostas de forma adequada à 

comunicação que se pretende, sem que características inerentes ao gênero textual se percam durante 

a escrita. Como se trata de uma comunicação, a linguagem própria da adolescência pode ser 

considerada e incorporada ao hipertexto. 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento deste projeto envolve alguns momentos de trabalho individual e outros de 

trabalho em grupo. Para as atividades em grupo, indicamos a composição com três ou quatro 

estudantes.  

As etapas do projeto podem ser realizadas durante as aulas (indicadas em quantidade de aulas) 

ou fora da escola (indicadas em quantidade de dias ou semanas).  

Etapa 1 – Apresentação do projeto e identificação de um hipertexto (Duração: uma aula) 

Inicialmente, converse com os estudantes a respeito dos hipertextos e investigue quem já tem 

contato com esse gênero textual. Estimule os estudantes com perguntas semelhantes às que 

propomos a seguir. 

• Vocês já leram textos na internet que continham, ao longo dos parágrafos, links para 
outros textos? 

• Se sim, o que acharam dessa experiência? 

• Vocês sabem o que é um hipertexto? 

Ao final da conversa, se necessário, explique o que é um hipertexto e como a internet contribui 

para seu uso. 

Apresente o projeto aos estudantes, enfatizando o caráter contextual e de produção de texto. 

O quadro abaixo pode ajudar na apresentação das informações. 
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Título Aquecendo as ideias! 

Tema Efeito estufa 

Problema central 

enfrentado 

Informar a população em geral acerca da natureza do efeito estufa e alertá-la a respeito das 

consequências do aumento desse efeito, indicando práticas sustentáveis que podem contribuir  

para o enfrentamento dos problemas causados. 

Produto final Hipertexto  

Etapa 2 – Leitura de hipertextos (Duração: uma aula) 

Utilizando a internet, apresente aos estudantes um hipertexto atual. Esses textos podem 

abordar, por exemplo, algum aspecto do efeito estufa, características do próprio hipertexto ou 

qualquer outro assunto que considere pertinente para esta aula. 

Estimule a leitura do texto de forma individual ou em duplas, de acordo com os recursos 

tecnológicos disponíveis. É possível também projetar o texto e fazer a leitura compartilhada com toda 

a turma. Nessa etapa, é fundamental apresentar e explorar os recursos de um hipertexto, de forma 

que os estudantes se apropriem da ferramenta. 

Observação: reserve um tempo da aula para explicar a tarefa a ser realizada na etapa 3. 

Etapa 3 – Pesquisa 1: Seleção de textos da internet a respeito do tema em estudo (Duração: uma 

semana) 

Oriente os estudantes a pesquisar e selecionar textos da internet que tenham relação com a 

temática do efeito estufa. Relembre com eles os principais conceitos estudados em torno do tema e 

oriente-os a fazer a leitura do Livro do Estudante e das anotações e atividades realizadas em aula, 

durante o bimestre, para fundamentar a pesquisa. 

Algumas questões podem nortear a escolha dos textos: 

1. O que é efeito estufa? 

2. Como o efeito estufa acontece? 

3. Quais fenômenos podem interferir na intensidade do efeito estufa? 

4. O que podemos fazer para diminuir o aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera? 

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

que foram selecionados e estudados por eles. 
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Etapa 4 – Escrita do texto (Duração: uma aula) 

Peça aos estudantes que escrevam um texto sobre o que aprenderam a respeito do efeito 

estufa. O texto pode seguir diferentes lógicas de apresentação, mas deve conter as seguintes 

informações: 

• O que é efeito estufa? 

• Como o efeito estufa atua na atmosfera? 

• Qual é o papel do efeito estufa no planeta? 

• Por que a quantidade dos gases responsáveis pelo efeito estufa está aumentando na 
atmosfera? 

• Quais medidas, individuais e/ou coletivas, podem ser tomadas para implementar soluções 
sustentáveis aos problemas socioambientais relacionados a este tema? 

Acompanhe a escrita dos textos, oriente-a e corrija-a, a fim de que ao final da aula o texto 

esteja pronto. Se houver necessidade de revisão da escrita, solicite aos estudantes que a façam em 

casa e entreguem antes da próxima etapa. 

Como finalização desta etapa, peça aos estudantes que redijam seus textos em papel ou que 

os digitem em um editor de textos, para apresentá-los na aula seguinte do projeto. 

Etapa 5 – Escrita do hipertexto (Duração: uma aula) 

Organize a realização desta etapa na sala de informática ou em outro espaço escolar que tenha 

recursos para a produção de um texto digital e acesso à internet. 

Solicite aos estudantes que se reúnam em grupos e grifem, em cada texto, termos ou palavras 

que possam fazer referência aos textos digitais previamente selecionados por eles. Realizar a atividade 

em grupo possibilitará que os estudantes trabalhem de forma colaborativa e auxiliem uns aos outros 

a identificar potencialidades e fragilidades em seus textos. 

Após a identificação das palavras-chave, oriente-os a incluir os links dos textos pesquisados, 

conforme os recursos disponíveis no editor de texto. 

Lembre-se de acompanhar a produção dos estudantes e fazer intervenções durante o 

processo. 

Etapa 6 – Divulgação do hipertexto (Duração: dois dias) 

Converse com os estudantes a respeito das possibilidades de divulgação do hipertexto 

produzido por eles. Conjuntamente, elejam uma plataforma digital ou outro recurso disponível na 

escola a fim de que o texto possa ser divulgado para toda a comunidade escolar. 

Por fim, peça a eles que façam a postagem de suas produções na plataforma escolhida. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

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

indicamos alguns caminhos: 

Estratégia Instrumento 

Verificar se os conceitos relacionados ao efeito estufa e 
a outros presentes na pesquisa estão corretamente 
descritos e apresentados no hipertexto. 

Observação das atividades dos(as) estudantes 
Hipertexto (considerando o texto-base e os links) 

Observar o envolvimento dos estudantes nas etapas do 
projeto. 

Observação das atividades dos estudantes 

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

Hipertexto 

Solicitar que cada estudante relate, por escrito, como foi 
sua participação nas etapas do projeto, indicando 
facilidades, dificuldades, etapas com as quais se 
identificou ou não, tarefas das quais participou mais e, 
por fim, uma avaliação sobre o hipertexto produzido. 

Relatório escrito (autoavaliação) 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 
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apresentar aos estudantes 

BARBOSA, V. 5 recordes perturbadores que a Terra quebrou em 2016. 
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Acesso em: set. 2018. 
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<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_2/12-EEQ-167-12.pdf>. Acesso em: set. 

2018. 

HELENE, M. E. M.; BUENO, M. A. F.; GUIMARÃES, M. R. F.; PACHECO, M. R.; NUNES, E. 

Poluentes atmosféricos. São Paulo: Scipione, 2009, 11ª impressão. 

HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 

2010. 

NOVAIS, V. L. D. Ozônio: aliado e inimigo. São Paulo: Scipione, 2008, 2ª edição. 
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