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1º 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.  

Neste primeiro plano de desenvolvimento, serão abordados os aspectos gerais da gestão da 

sala de aula e as orientações a respeito das atividades didático-pedagógicas como um todo, 

considerando a proposta da presente obra, as sequências didáticas na organização bimestral e o  

material digital audiovisual. Algumas propostas de acompanhamento de aprendizagem dos estudantes 

também serão abordadas.  

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.  

Depois disso, apresentamos os tópicos que se referem mais especificamente ao bimestre. 

Esses tópicos vão se repetir nos demais planos de desenvolvimento dos bimestres seguintes. São eles:  

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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Temas gerais pertinentes ao oitavo ano 

 

1. Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula deve ser entendida como o conjunto das ações desenvolvidas por você 

para criar um ambiente favorável ao processo de ensino e aprendizagem. Em sala de aula, sua relação 

com os estudantes é dinâmica, vai sendo definida e redefinida a cada nova aula e influenciando os 

comportamentos e ações de ambos. Essa interação desenvolve-se por meio da negociação de 

significados de diferentes rotinas, situação a situação.  

Assim, a gestão da sala de aula abrange a organização do espaço e do tempo, o planejamento 

do trabalho a ser realizado, a mediação dos conflitos e o estabelecimento das regras de convívio 

com os estudantes para gerar confiança mútua e colocar cada estudante como parceiro na criação 

e na manutenção de situações propícias ao desenvolvimento do trabalho. 

Apoio à construção de autonomia no ciclo autoral 

Nesta fase dos anos finais do ensino fundamental os estudantes já estão habituados a ter 

diversos professores e, eventualmente, a realizar diversos trabalhos em grupo ou individualmente. É 

possível, no entanto, que ainda estejam muito presos a informações literais, com alguma dificuldade 

de interpretação e construção de suas interpretações. 

Nesta fase, a agenda escolar continua sendo um importante instrumento de organização 

pessoal para que os estudantes se organizem e aprendam como estudar para ter todas as condições 

favoráveis para o desenvolvimento de suas potencialidades.  

Esta também pode ser a fase em que os estudantes passam a integrar o processo de gestão 

dos conteúdos e atividades em sala de aula. Assim, nossa proposta é que considere a participação dos 

estudantes na organização de cronogramas de pesquisa e de entregas programadas para o bimestre. 

Você pode apresentar, por exemplo, as atividades previstas para o projeto integrador proposto aqui e 

dedicar uma aula para elaborar com eles o cronograma das atividades com os dias de entrega. Desse 

modo, você também está contribuindo para que eles aprendam a organizar um projeto e dividam a 

responsabilidade pelo cumprimento do cronograma. 

Gestão do tempo 

Um bom planejamento ajuda na gestão do tempo em sala de aula. No momento de planejar 

as atividades, sugerimos que considere o ritmo de trabalho dos estudantes, o nível de complexidade 

das atividades realizadas e o tipo de habilidade que se pretende desenvolver. 
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Para o professor que trabalha em mais de uma turma, é importante considerar que o tempo 

de realização de uma mesma atividade pode variar de uma turma para outra. Desse modo, o 

planejamento deve ser realizado para cada turma em que a aula será dada.  

 Antes de iniciar as atividades individuais ou em grupo, é importante fornecer instruções claras 

e conversar com os estudantes sobre o tempo esperado para desenvolvê-la, chamando a atenção, 

durante o trabalho, para o tempo decorrido e o tempo de que eles ainda dispõem.  

Além de auxiliar na gestão do tempo em sala de aula, esse tipo de proposta auxilia os 

estudantes no desenvolvimento da noção de tempo.   

Atividades não concluídas no tempo previsto devem ser incluídas no planejamento semanal. 

Ao contrário, caso alguns alunos terminem antes do tempo, sugerimos que tenha um texto 

complementar que possa ser lido ou outra atividade que possa ser realizada por aqueles que 

terminaram antes do tempo previsto.  

Sugerimos que tenha um diário para registar o planejamento semanal, o tempo esperado para 

cada atividade, os materiais necessários, as perguntas que poderão ser feitas, além de ser possível 

relacionar o que foi proposto com o que foi concluído, fazendo observações que podem ser utilizadas 

para a melhoria de próximos planejamentos.  

Planejamento 

A etapa do planejamento talvez seja a mais trabalhosa, mas certamente poupará esforços ao 

longo do ano. 

Sugerimos que na primeira etapa verifique o número de aulas previstas em cada bimestre, 

numeradas em sequência, e a data final de fechamento proposta pela escola. Reserve as datas para 

avaliação bimestral e/ou mensais, caso tenha a intenção de realizá-las, e distribua as restantes de 

acordo com o tema que precisa abordar de acordo com o programa.  

Com o conjunto de temas distribuído, reserve as aulas previstas para o desenvolvimento do 

projeto integrador em sala de aula, registre a sequência de aulas que considera necessária para cada 

uma das aulas e das etapas do projeto, acompanhada das competências e atitudes que pretende 

desenvolver em cada uma.   

O exemplo abaixo pode ajudar nesta organização. 
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Datas por turma 
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O mapeamento das atividades pode ajudá-lo a programar e avaliar as eventuais necessidades 

de reajuste.  

Preparação antecipada de material extra e de experimentos 

O planejamento inclui a preparação de diferentes tipos de estratégias de ensino-aprendizagem 

e os materiais necessários para a realização das atividades de sala de aula.  

Alguns materiais podem ser providenciados pelo professor ou pela escola, mas no caso de 

materiais simples, que muitas vezes compõem o material escolar, é bom reforçar com antecipação a 

necessidade de os estudantes trazê-los no dia estipulado e verificar o registro na agenda.   

Algumas atividades e experimentos podem ser de difícil realização na escola, mas podem ser 

feitas em casa pelos estudantes, como experimentos de germinação. Nesses casos, considere a 

possibilidade de pedir aos estudantes que tragam as observações e os registros de experimentos que 

realizaram para discutir em grupos na sala de aula e fazerem a comparação entre os resultados obtidos 

para, em seguida, preparar uma apresentação com as principais conclusões.  

No caso de uma tarefa de casa na qual os estudantes necessitem de recortes de revistas ou 

mesmo fazer pesquisas na internet, dê pelo menos uma semana de prazo para sua realização. É 

importante também considerar, nesses casos, as situações de alunos que não tenham esses materiais 

à mão. Nesse caso o uso da biblioteca ou um “cantinho de revistas e jornais” na sala de aula pode ser 

uma boa estratégia.   

Organização do espaço da sala de aula 

Construir um ambiente propício para que os estudantes possam se expressar e debater ideias 

favorece a troca de experiências, o diálogo e as relações interpessoais. No cotidiano escolar, essa 

vivência acontece principalmente na sala de aula, mas é preciso considerar outros espaços que possam 

ser utilizados, como laboratório, sala multimídia, jardim, horta ou pátio da escola. 
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Na sala de aula, a disposição das carteiras e de outros mobiliários pode, e deve, ser flexível e 

adaptada às diferentes atividades propostas, sempre visando à interação, à participação e ao 

aprendizado.  

Durante a realização de atividades práticas, se não houver laboratório de Ciências da Natureza 

na escola, organize a sala de modo que os estudantes possam observar o experimento de 

demonstração realizado por você. Para a realização de experimento em grupo, organize o espaço para 

que os estudantes possam trabalhar neles e ocupar posições que favoreçam a troca de ideias sobre o 

experimento.  

 

2. Atividades didático-pedagógicas  

Algumas atividades recorrentes em sala de aula podem contribuir de maneira mais efetiva com 

o desenvolvimento de habilidades e competências que foram selecionadas para serem desenvolvidas 

ao longo do 8o ano do Ensino Fundamental. Muitas delas são de caráter geral e associadas aos fazeres 

próprios da área, outras relacionam-se de forma mais direta às habilidades e competências especificas 

que se pretende que os estudantes desenvolvam nesse bimestre. 

Leitura e interpretação textual 

O desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura e à interpretação de textos perpassa 

todas as áreas do conhecimento, uma vez que a linguagem escrita é fundamental para a divulgação de 

informações e disseminação do conhecimento socialmente construído. A capacidade de ler e de 

interpretar textos é construída e desenvolvida nos estudantes desde os anos iniciais do Ensino  

Fundamental até o final do Ensino Médio. As demandas de leitura passam a ser mais complexas ao 

longo do tempo e cabe aos professores orientar o trabalho e mediar a interação dos estudantes com 

os diferentes tipos de texto que lhes forem apresentados.  

As orientações a seguir vão auxiliá-lo no desenvolvimento sistemático das habilidades de 

leitura dos estudantes: 

• Recomende aos estudantes que façam uma leitura silenciosa prévia do texto e a anotem 
termos ou expressões cujo significado desconheçam. 

• Faça um levantamento das palavras que geraram dúvidas e questione os estudantes sobre 
o que podem inferir sobre seus significados com base no contexto em que elas se inserem.  

• Solicite, sempre que necessário, o uso do dicionário para a busca do significado das 
palavras desconhecidas.  

• Proponha uma nova leitura do texto, agora com as dúvidas sobre o vocabulário sanadas. 

Quando os textos forem mais longos, ou mais complexos, faça uma leitura coletiva para 

esclarecer possíveis dúvidas dos estudantes. Cabe ressaltar que a leitura compartilhada entre você e 

sua turma constitui-se em uma ferramenta poderosa para que os estudantes possam ter referências 
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de como interagir com os textos. Na leitura compartilhada, o objetivo central é a construção coletiva 

dos sentidos do texto, em que o professor assume o papel de leitor mais experiente na situação 

didática, colaborando para a compreensão do que é lido.  

Peça aos estudantes que citem palavras-chave ou frases que simbolizam os significados do 

texto e as listem no quadro de giz.  

Apresente questões reflexivas que possam ser inseridas no contexto do tema abordado no 

texto e inicie um debate ao término da atividade.    

Leitura e análise de imagens 

Grande parte das informações na área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental não 

pode ser observada diretamente em campo ou no laboratório. Assim, imagens e figuras como gráficos 

e tabelas, são recorrentes nos livros didáticos e em artigos. As imagens são uma fonte de informação 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, especialmente em Ciências da Natureza. Muitos 

aspectos, conceitos, fenômenos e fatores referentes ao conhecimento científico são explorados de 

forma mais detalhada e objetiva por meio de ilustrações, mapas, infográficos, fotografias, desenhos, 

esquemas, gráficos e outras imagens. 

A leitura de uma imagem pode ser realizada explorando a percepção de cada indivíduo em sua 

interpretação. Algumas questões podem contribuir para essa exploração: 

• Qual assunto essa imagem aborda? 

• Quais são as informações que posso obter dessa imagem? 

• Onde ou por quem essa imagem foi gerada? Com qual finalidade? 

• Ao observar essa imagem, quais perguntas me vêm à mente? 

• Como essa imagem se relaciona ao assunto/texto que estou estudando? 

• Existe uma legenda para essa imagem? Que informações ela contém? 

Após a interpretação e compreensão das informações contidas na imagem, é possível 

reproduzi-las utilizando outra linguagem, como um texto, um vídeo, uma animação ou uma explicação 

oral.  

Caso haja, em sala de aula, estudantes com deficiência visual, seria importante incentivar os 

demais estudantes a fazer a leitura oral do que estão vendo. Isso possibilita que eles participem do 

processo de inclusão e entendam melhor a realidade do colega com essa deficiência. Propicie a 

inclusão de todos de modo respeitoso e estimulante.  
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Atividades de pesquisa   

As atividades de pesquisa contribuem de forma significativa para a compreensão de conceitos 

científicos e para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, não só em relação aos estudos, 

mas também na vida pessoal e profissional. 

São atividades que podem ser realizadas em grupo, com a garantia de que haverá empenho 

individual em alguma etapa do processo. As pesquisas complementam as informações destacadas no 

material didático e promovem a curiosidade e o desenvolvimento da avaliação, da argumentação e 

dos debates. 

Uma das aplicações desse tipo de atividade é complementar um assunto estudado em aula. O 

Livro do Estudante apresenta diversas oportunidades de realização de pesquisa com essa finalidade. 

Outra forma de utilizar a atividade de pesquisa é investigar um problema real ou uma situação didática 

proposta. 

Em ambas as situações, o professor tem um papel fundamental na orientação dessas 

atividades. É importante destacar o uso de fontes confiáveis de pesquisa, a leitura crítica das 

informações, a contraposição de dados e de fontes e a abertura a opiniões diversas. Por fim, é 

necessário orientar os estudantes em relação à necessidade de indicar as fontes pesquisadas, de modo 

que não se apropriem indevidamente das ideias de outros autores. 

Processo investigativo 

A Base Nacional Comum Curricular apresenta o processo investigativo como um elemento 

central na formação dos estudantes na área de Ciências da Natureza. As propostas seguintes 

contemplam etapas essenciais do ensino focado na investigação. 

Observação de fenômenos  

Os procedimentos investigativos são parte inerente do ensino da área de Ciências da Natureza. 

Entre esses procedimentos, está a observação de fenômenos. 

Observar fatos e fenômenos presentes no contexto ou na sociedade em que vive, de forma 

geral, permite aos estudantes exercitar a curiosidade e elaborar perguntas acerca de seus interesses. 

Atividades que envolvem a observação direta e indireta do fenômeno estudado ou de seus impactos 

no ambiente próximo estimulam os estudantes a exercitar sua curiosidade, investigar e refletir sobre 

o que observam e, com base nessas ações, elaborar hipóteses, fazer previsões, propor explicações e 

indicar soluções para os problemas observados.  

O estímulo à observação pode ser algo desenvolvido de forma recorrente com os estudantes 

em sala de aula. Perguntas sobre eventos do seu cotidiano, buscando que eles percebam detalhes mais 

profundos sobre esses eventos, uso de jogos e imagens, atividades experimentais de observação 

também podem ser utilizadas para esse fim. É importante que essas atividades proponham também a 

formulação de hipóteses sobre o que é observado.  Procure sempre estimular o debate e a exposição 
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dos diferentes pontos de vista e, por meio de perguntas, propicie aos estudantes a possibilidade de 

tirar conclusões acertadas a respeito do que observaram. 

É possível propor uma atividade de observação relacionada a um projeto de investigação ou a 

um problema ou fenômeno que está sendo estudado em sala de aula. No último caso, a observação 

pode relacionar-se à investigação e à experimentação. 

Experimentação 

A experimentação é uma importante atividade para as aulas de Ciências, uma vez que promove 

curiosidade, organização, investigação, análise, comparação, reflexão e entendimento sobre 

diferentes aspectos do conhecimento científico. 

Na etapa de planejamento de uma atividade de experimentação, é importante considerar as 

diferenças entre um experimento demonstrativo e um experimento investigativo. 

O experimento demonstrativo implica pouco envolvimento do estudante e tem como 

finalidade demonstrar ou comprovar um conceito já estudado. Por outro lado, o experimento 

investigativo pressupõe uma participação ativa do estudante, que executa o experimento, recolhe 

dados, analisa e elabora uma conclusão a seu respeito. 

Enquanto a demonstração se limita à observação e à execução de procedimentos, a 

investigação promove a reflexão, o relato, a discussão e a ponderação. Essa é uma atividade que 

desenvolve as habilidades relacionadas à resolução de problemas, à compreensão de conceitos e à 

discussão de ideias. 

Registro, sistematização e comunicação 

O registro, a sistematização e a comunicação de conceitos e fenômenos aprendidos ao longo 

de um bimestre também fazem parte dos processos investigativos que compõem, de forma 

indissociável, o ensino de Ciências da Natureza. 

No oitavo ano do ensino fundamental é provável que o aluno já tenha o hábito de ter um 

caderno, ou parte dele, destinado a suas anotações e registros de Ciências da Natureza. O caderno 

continua sendo um importante instrumento de referência. É importante que nele estejam dispostas, 

de modo organizado, informações como: horário das aulas, cronograma dos projetos e registros tanto 

de aulas expositivas como de atividades realizadas em sala ou fora dela. Ajudar o estudante a manter 

suas informações em ordem pode ajudá-los a compreender a sequência e a recuperar, com facilidade, 

registros de atividades de pesquisa.  

Do mesmo modo que as habilidades relacionadas à leitura e à escrita são importantes para 

garantir a compreensão dos conceitos científicos, elas também fundamentam a capacidade de 

registrar e comunicar o resultado da aprendizagem. Pensando nisso, podemos concluir que 

sistematizar, registrar e comunicar uma informação não são atividades isoladas, mas complementam 

as atividades descritas anteriormente. 
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O registro e a sistematização podem ocorrer de diferentes formas e o professor, como 

mediador do processo de desenvolvimento dos estudantes, deve propor situações distintas ampliando 

o repertório dos estudantes e propiciando o seu desenvolvimento como estudante autônomo. Entre 

as diferentes possibilidades existentes, podemos citar: 

• Organizar dados obtidos em um experimento com diferentes formas de registro, como 
relatório, gráfico, tabela, etc.  

• Relatar informações e conclusões por meio de linguagens oral, escrita, digital, multimodal 
e outras. 

• Registrar observações e conclusões realizadas nas aulas com linguagem escrita ou gráfica. 

• Registrar as respostas das atividades propostas no material didático por meio da escrita. 

• Elaborar sínteses dos conceitos estudados utilizando o registro das atividades realizadas 
nas aulas de Ciências. 

• Discutir e argumentar oralmente sobre conclusões e respostas de atividades. 

• Apresentar dados e conclusões por meio de diferentes linguagens. 

 

3. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O processo de avaliação deve ser contínuo, permanente e baseado na observação, 

acompanhamento e análise das situações de sala de aula. A observação e a escuta atenta permitem 

diagnosticar o nível de desenvolvimento e propor intervenções que possibilitem atender às demandas 

do grupo e às demandas individuais. Ao avaliar continuamente, o professor tem a oportunidade de se 

autoavaliar e replanejar suas ações para que elas se tornem efetivas e contribuam para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes.  

Para esse processo, planeje diferentes estratégias e instrumentos de avaliação, como:  

• Discussões em sala. 

• Realização de atividades, como as propostas no material didático. 

• Apresentação de trabalhos em grupo. 

• Perguntas e questionamentos feitos durante as aulas. 

• Produções de atividades práticas ou experimentos. 

• Relatórios de trabalho. 

O planejamento cuidadoso e a intencionalidade pedagógica das diferentes ações e práticas de 

sala de aula permitem que o professor saiba exatamente o que observar e avaliar em cada momento. 

Para auxiliar na seleção dos melhores momentos para as observações, é importante considerar as 

habilidades que serão alvo do trabalho durante o período a ser avaliado. A elaboração de pautas de 
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avaliação para as diferentes atividades pode ser um instrumento de auxílio e organização das 

observações.   

Sempre proponha que os estudantes avaliem o seu desenvolvimento em relação ao trabalho 

realizado. Essa autoavaliação deve englobar as habilidades relacionadas aos objetos de conhecimento 

e questões atitudinais, relacionadas às competências socioemocionais, como empatia, colaboração, 

respeito ao outro e a si mesmo.   

A autoavaliação auxilia o aluno no processo de desenvolvimento de autonomia e de tomada 

de consciência acerca de sua responsabilidade e sobre o seu aprendizado, fazendo com que ele possa 

se tornar um parceiro no processo de construção do conhecimento em sala de aula. Para os 

estudantes, a autoavaliação deve promover um momento de reflexão diante da aprendizagem, de 

forma natural e espontânea. Ou seja, autoavaliar-se deve ser uma tarefa constante e integrada a outras 

já estabelecidas na dinâmica escolar, como a leitura, o registro ou as avaliações do fim do bimestre. 

Para isso, o professor pode indicar algumas atividades: 

• Descrever, por escrito ou oralmente, os procedimentos e pensamentos lógicos que 
permitiram a realização de uma tarefa. 

• Registrar, ao final de uma atividade, as dificuldades encontradas para sua realização e 
exercícios ou questões que foram mais difíceis de responder. Da mesma forma, indicar as 
facilidades encontradas. 

• Comparar o registro das dificuldades com o das facilidades para reconhecer o que pode 
favorecer sua forma de estudar e aprender e, ao mesmo tempo, o que requer mais 
dedicação e esforço. 

• Registrar, utilizando a linguagem com que mais se identifica, incluindo as digitais, o que foi 
aprendido ao longo do bimestre e o que ainda não compreendeu ou sobre o que tem 
dúvidas. Esse registro é fundamental para auxiliar o professor no encaminhamento de 
atividades de complementação, retomada ou aprofundamento de estudos. 

É natural que os estudantes tenham diferentes ritmos de aprendizagem e apresentem mais 

afinidade com uma ou outra estratégia de ensino. Por isso, para garantir que todos aprendam e se 

desenvolvam, é importante diversificar os tempos, espaços e meios de ensino e de avaliação. 

Ao observar o desenvolvimento de cada estudante e manter um registro dessas observações, 

o professor tem um ponto de partida para planejar e propor estratégias diferenciadas que atendam às 

necessidades individuais. Essas atividades podem ser realizadas durante as aulas, por exemplo, em 

grupos de estudantes nos quais cada um tenha uma função diferente e contribua de acordo com suas 

potencialidades e enfrentando desafios adequados a seu ritmo de desenvolvimento, focados em 

entregar um produto construído coletivamente. 

Outra possibilidade é indicar atividades individuais a serem realizadas fora do ambiente 

escolar, como uma tarefa de casa, igualmente adequadas às necessidades e às potencialidades de cada 

estudante.  
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Os estudos de retomada, reforço ou aprofundamento devem ter sempre o objetivo de 

promover o avanço dos estudantes em seu processo de aprendizagem. 

Nos momentos de retomada e reforço, é possível utilizar estratégias de ensino diferentes 

daquelas já trabalhadas, que se apoiem nos instrumentos de autoavaliação e nas dificuldades dos 

estudantes como ponto de partida para indicar atividades que, gradativamente, promovam a 

superação das dificuldades iniciais e fortaleçam a aprendizagem. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Plano de desenvolvimento para o primeiro bimestre 

do oitavo ano 

 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas no bimestre 

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

desenvolvidas foram: 

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. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

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. 

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

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico. 

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, socioambientais 
e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 
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2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

ao primeiro bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza da BNCC 

Capítulo 1  
Noções gerais de 
reprodução e 
evolução dos 
mecanismos 
reprodutivos nas 
plantas 

Mecanismos 
reprodutivos 

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

Capítulo 2  
Reprodução nos 
animais 

Mecanismos 
reprodutivos 

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

Capítulo 3 
Reprodução 
humana 

Mecanismos 
reprodutivos 
 
 
Sexualidade 
 

(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade 
considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. 
 
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade 
na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez 
precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 
 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e 
métodos de prevenção. 
 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da 
sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 1  
Noções gerais de 
reprodução e 
evolução dos 
mecanismos 
reprodutivos nas 
plantas 

Mecanismos 
reprodutivos 

• Compreender algumas das formas de reprodução assexuada e sexuada 
dos seres vivos. 

• Reconhecer a diversidade de plantas e suas diversas estratégias de 
reprodução assexuada e sexuada, sob os pontos de vista adaptativo e 
evolutivo. 

• Identificar os processos de reprodução vegetativa empregados na 
agricultura, bem como suas vantagens e desvantagens. 

Capítulo 2  
Reprodução nos 
animais 

Mecanismos 
reprodutivos 

• Reconhecer a diversidade animal e algumas das estratégias de 
reprodução assexuada e sexuada, sob os pontos de vista adaptativo e 
evolutivo. 

• Explicar os diferentes tipos de desenvolvimento do embrião dentro e 
fora do corpo da fêmea, bem comoreconhecer estratégias de cuidados 
com a prole. 
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Capítulo 3 
Reprodução 
humana 

Mecanismos 
reprodutivos 
 
 
Sexualidade 
 

• Reconhecer a possibilidade de decisão sobre o número de filhos na 
espécie. 

• Construir instrumentos de pesquisa e apresentação de resultados. 

• Reconhecer aspectos não biológicos da reprodução humana. 
 

 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades no bimestre 

As Ciências da Natureza sempre têm um apelo forte à curiosidade dos estudantes. Nesta fase, 

porém, há muitas transformações ocorrendo tanto no corpo quanto nas relações sociais e nos 

interesses dos estudantes, o que muitas vezes dificulta a concentração para assistir a uma aula 

expositiva ou realizar uma tarefa.  

Construir um bom diálogo com os estudantes, explicar os resultados pretendidos e ouvir seus 

interesses pode ajudar a programar atividades e abordar temas que consideram relevantes.  

Variar as abordagens pode ajudar na concentração dos estudantes. Mesmo aulas expositivas 

podem ter momentos em que os estudantes pesquisam o livro didático em busca de esquemas que 

possam reproduzir. Alguns estudantes terão mais facilidade na representação gráfica de determinados 

tópicos do que escrita. Explorar suas competências no desenho pode ajudá-los a compreender o 

assunto abordado com mais facilidade.  

Aqui vale também ressaltar que o tema abordado durante o bimestre – reprodução – está 

fortemente associado a interesses e dúvidas dos estudantes sobre a própria identidade e sexualidade. 

Construir um ambiente em que possam se expressar, fazer perguntas e descobrir que podem ter 

orientação dentro e fora da escola para apoiar o autocuidado pode ser bastante benéfico. Você pode 

pensar em estratégias como perguntas por escrito não identificadas ou momentos de diálogo sobre 

dúvidas a respeito de temas associados à sexualidade. 

Ao longo do primeiro bimestre do oitavo ano, são propostas diversas situações de ensino-

aprendizagem. Elas podem ser executadas individualmente, em duplas, em grupos ou coletivamente 

com a turma, e mediadas por você, professor. A seguir, são sugeridas situações de práticas didático-

pedagógicas que podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades propostas no plano bimestral, 

mas que não se restringem apenas a este bimestre. 

• Avalie o conhecimento prévio dos estudantes por meio de perguntas e análise de 
situações-problema cotidianas relacionadas ao que será estudado. 

• Proponha situações-problema que potencializem conflitos cognitivos nos estudantes ao 
tentarem integrar seus conhecimentos prévios provenientes do senso comum às novas 
informações apresentadas em aula.  
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• Realize experimentos de demonstração ou investigação, incentivando a observação, o 
levantamento de hipóteses, a análise de dados e as conclusões sobre o fenômeno 
estudado. 

• Realize, sempre que possível, saídas de campo nas quais os estudantes possam observar e 
vivenciar situações relacionadas aos assuntos estudados. 

• Propicie situações de leitura compartilhada dos textos de diferentes fontes, permitindo 
que os estudantes exponham suas dúvidas sobre vocabulário e compreensão geral do que 
foi lido.  

• Proponha aos estudantes que observem, descrevam, analisem as imagens e procurem 
relacioná-las com os textos que as acompanham.  

• Incentive a realização de ilustrações para representar situações de observação de 
experimentos.  

• Incentive a elaboração de relatórios de experimentos, utilizando diferentes recursos, 
inclusive digitais, como os editores de texto e as fotografias. 

• Solicite que os estudantes façam registros das aulas, incentivando o uso de diferentes 
formas de anotação, como textos, palavras-chave e organizadores gráficos.  

• Promova situações nas quais os estudantes possam ler textos de fontes diversas sobre 
temas próprios das Ciências da Natureza, analisando vocabulário, imagens, tabelas,  
gráficos e demais recursos presentes.  

• Proponha debates por meio dos quais os estudantes possam expor seus pontos de vista e 
tenham oportunidade de desenvolver habilidade de argumentação. 

• Proponha situações nas quais os estudantes possam fazer estimativas de medidas de 
comprimento, massa e tempo, grandezas muito utilizadas no estudo de Ciências da 
Natureza na Educação Básica. 

• Utilize, sempre que possível, meios digitais para a elaboração de apresentações, para 
trabalho com objetos educacionais digitais, pesquisas na internet, simuladores e demais 
possibilidades. 

• Promova a autorreflexão sobre as aprendizagens.  

O desenvolvimento das habilidades propostas para o primeiro 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 essa área de conhecimento. 

No caso especifico dos capítulos desenvolvidos no primeiro bimestre, há um grande número 

de termos e conceitos relacionados ao estudo da reprodução em plantas e animais . Sugira aos 

estudantes que organizem um pequeno glossário com os termos organizados em ordem alfabética, 

seus significados e, em alguns casos, como o de métodos contraceptivos, uma imagem para auxiliar na 

compreensão. 
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4. O aprendizado dos estudantes 

É importante ter em mente que os estudantes precisam desenvolver algumas habilidades para 

prosseguir nos estudos de forma eficiente.  

No primeiro bimestre, é fundamental que eles sejam capazes de: 

• comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos 
mecanismos adaptativos e evolutivos; 

• analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação 
dos hormônios sexuais e do sistema nervoso; 

• comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a 
necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs); 

•  identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas ISTs 
(com ênfase na Aids), e discutir estratégias e métodos de prevenção; 

• selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana 
(biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

Durante o período letivo, alguns alunos podem apresentar dificuldades em desenvolver as 

habilidades propostas. Elaborar atividades que permitam identificar se as dificuldades dos estudantes 

estão associadas aos objetos de conhecimento específicos, mas ao modo de pensar, ou seja, nas 

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 de horários especiais para o trabalho individual com o aluno. A 

proposição de atividades de características diferentes das que são propostas em sala pode auxiliar no 

processo de recuperação do aluno com dificuldades, pois ele terá oportunidade de vivenciar novas 

experiências mais próximas ao seu estilo de aprendizagem.  

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

apresentada a seguir.  
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Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

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

   

Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade 
considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

   

Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 
responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). 

   

Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas ISTs (com ênfase na Aids), e discutir 
estratégias e métodos de prevenção. 

   

Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da 
sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

   

 

5. Projeto integrador do bimestre 

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

possibilita o diálogo entre diferentes 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 sobre os 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 surja 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 integrador a seguir envolve habilidades de Ciências da Natureza e de Língua 

Portuguesa. O projeto busca proporcionar reflexão sobre estratégias de cuidados com a prole entre 

animais vertebrados e oferecer a oportunidade para que o estudante identifique fontes confiáveis de 

informações a respeito de contracepção e prevenção de ISTs. 
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Título: Cuidados e saúde reprodutiva 

Tema Reprodução e cuidados  

Problema central 
enfrentado 

Analisar dados confiáveis sobre a eficiência dos métodos contraceptivos e discutir a prevenção 
de infecções sexualmente transmissíveis. 

Produto final 
Sessão de posters com resultados das pesquisas sobre o modo de ação e a eficácia de diferentes 
métodos contraceptivos e identificação dos principais sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas ISTs. 

Justificativa 

O acesso à informação qualificada e educação em saúde é uma das responsáveis pela queda 

percentual de gravidez indesejada entre adolescentes. Nessa perspectiva, a proposta do projeto é 

facilitar o acesso dos estudantes a fontes confiáveis de informação sobre os métodos contraceptivos, 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e serviços disponíveis para atendimento integral 

de sua saúde.  

A etapa inicial oferece um panorama sobre cuidados parentais com a prole entre os animais 

vertebrados. 

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. 

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. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 
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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 

• Comparar diferentes processos reprodutivos em animais vertebrados em relação a 
cuidados parentais. 

• Avaliar a eficácia de contraceptivos. 

• Reconhecer sintomas de ISTs e métodos de prevenção. 

• Organizar informações coletadas utilizando diferentes recursos. 

• Elaborar apresentação de resultados utilizando meios digitais, caso seja possível. 

• Apresentar os resultados de pesquisa e suas conclusões.   

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências 

Mecanismos reprodutivos 
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e 

animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. 

Sexualidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos 

métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 

responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 

adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e 

tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir 

estratégias e métodos de prevenção. 

(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas 

dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e 

ética). 

Lingua 

Portuguesa 

Estratégias e procedimentos 

de leitura 

(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. 

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. 
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Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do 
planejamento e da definição de diferentes formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

Duração 

A duração deste projeto é de 4 etapas, distribuídas em 8 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. 

Material necessário 

• Vídeos e textos sobre a reprodução animal e humana  

• Folhas de papel sulfite (8 folhas por grupo) 

• Acesso a fontes de pesquisa via internet 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O coordenador do projeto deve garantir que os professores envolvidos possam atuar como 

mentores, incentivando a curiosidade dos estudantes a auxiliando com propostas de fontes de 

informação, correção de conceitos e produção de apresentações.  

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 equipamentos – por exemplo, 

computadores – deve ser agendado e acordado com os responsáveis por eles dentro da estrutura 

escolar. 

Desenvolvimento 

Recomendamos que o projeto seja desenvolvido em grupos de até 4 estudantes. As etapas 

previstas para sala de aula estão indicadas com número de aulas. As previstas para ocorrer fora da 

escola estão indicadas com número de semanas.  

Sugerimos que as tarefas previstas para serem realizadas fora da escola também contem com 

um tempo de aula regular para que os alunos possam discutir suas dúvidas.  
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Etapa 1 – Apresentação do projeto e divisão dos grupos (Duração: uma aula)  

Informe que o produto final do projeto será um pôster com as informações sobre os métodos 

contraceptivos e medidas de prevenção de ISTs para a espécie humana. E que a atividade inicial será 

a observação de alguns tipos de cuidado parental entre os animais vertebrados. Recomende aos 

estudantes que formem grupos de até quatro integrantes. 

Se possível, prepare para essa aula um documento simples com as atividades que serão 

realizadas ao longo do projeto e com o cronograma para ser entregue aos grupos.  

Etapa 2 – Animais que cuidam da prole (Duração: três aulas) 

Aula 2 

No primeiro momento desta etapa, os alunos vão analisar tipos de cuidados com a prole, ou a 

ausência de cuidado, em animais vertebrados de diferentes espécies. Caso seja possível, esta aula 

deverá ser realizada no laboratório de informática. 

Um quadro como o descrito abaixo pode ajudá-los a registrar os resultados. 

Formulário de registro 

Animal 
Cuidado com 

recém-nascido 
Cuidado com os 

jovens 
Responsável pelos cuidados (macho, 
fêmea, macho e fêmea, coletividade) 

Ser humano Sim Sim Macho e fêmea 

Mico-leão-dourado Sim Não Coletividade 

Baleia-jubarte Sim Não Fêmea 

Cavalo-marinho Não Não Macho 

Capivara Sim Sim Macho e fêmea 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

Aula 3 

Organize uma aula para que possam assistir ao vídeo Nascimentos da Selva – Episódio 1. 

Disponível em: <https://youtu.be/35vh378qLYQ> (acesso em: set. 2018). 

Caso não tenha acesso ao vídeo, proponha que pesquisem durante a aula no próprio livro 

didático e em outros recursos disponíveis na escola. 

Aula 4: Roda de conversa 

Proponha que cada um dos grupos selecione e apresente um ou dois tipos de cuidado que, 

após assistir ao documentário e realizar a pesquisa, consideraram mais curioso e interessante.  

Estimule a participação dos estudantes fazendo questionamentos como:  

• Quais são as possíveis consequências do cuidado parental na sobrevivência da prole?  

• Qual é a possível vantagem adaptativa do cuidado com a prole?  

https://youtu.be/35vh378qLYQ
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• Que implicações poderia ter na preservação da espécie? 

• Como é o cuidado parental da espécie humana comparado com o cuidado que outros 
vertebrados têm com sua prole? 

Etapa 3 – Eficácia de contraceptivos e potencial de prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis (Duração: 4 aulas) 

Aula 5 

Inicie a aula fazendo o levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes sobre métodos 

contraceptivos. 

Em seguida, liste diferentes métodos contraceptivos no quadro de giz, que posteriormente 

serão divididos entre os grupos. A distribuição de um método por grupo pode ser realizada por meio 

de sorteio, por exemplo. 

Proponha aos grupos que pesquisem o modo de ação, eficácia, pontos positivos e limitações 

do método que receberam como tema. O formulário abaixo pode ser entregue para que registrem 

informações da pesquisa.  

Formulário de pesquisa 

Pesquisa sobre contraceptivos e potencial de prevenção contra ISTs 

Método  

Modo de ação  

Eficácia estimada  

Principais vantagens  

Principais desvantagens  

Observações adicionais  

Ressante a importância de realizar a pesquisa em fontes confiáveis, como sites de 

universidades, órgãos governamentais, livros de biologia etc. No item 6 (Fontes de pesquisa para o uso 

em sala de aula ou para apresentar aos estudantes) há indicações de fontes que podem ser passadas 

aos grupos.  

Aula 6 

Oriente a leitura de conteúdos relacionados a infecções sexualmente transmissíveis, sintomas 

e prevenção. O material utilizado aqui pode ser o livro didático e as informações do Departamento de 

Vigilância do Ministério da Saúde, indicado no item 6 (Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou 

para apresentar aos estudantes).  

Ao final da leitura cada um dos grupos deve avaliar se o contraceptivo que pesquisou pode ou 

não contribuir para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.  
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Peça aos estudantes que tragam para a aula seguinte todo o material de pesquisa, além de 

oito folhas de papel sulfite e imagens selecionadas por eles para compor o pôster.  

Aula 7 

Esta aula será dedicada à preparação do pôster e sua apresentação. É nesse momento que os 

estudantes deverão definir a forma final para a apresentação do pôster, definir tamanho de letras e 

figuras, além de esclarecer dúvidas e corrigir informações, se necessário. Combine com a turma um 

tempo para a apresentação de cada grupo, sugerimos que esse tempo seja de cinco minutos. 

Informe os grupos que cada pôster deve conter:  

• Título: contraceptivo estudado 

• Autores: (nome dos alunos, ano, turma) 

• Modo de ação 

• Eficácia estimada 

• Principais vantagens 

• Principais desvantagens 

• Potencial prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis 

• Observações adicionais 

• Fontes de pesquisa 

Exemplo de disposição das folhas com as informações em forma de pôster:  

Título Grupo 

  

  

  

Ao final da aula, visando otimizar o tempo para o dia da apresentação, defina com os 

estudantes o espaço em que cada grupo deve fixar seu pôster. Sugerimos que a área de cada pôster 

tenha 70 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. O espaço deve ser preenchido com os 

resultados das pesquisas e ilustrações. Sugerimos que os estudantes usem até 8 folhas de sulfite para 

montar o pôster. As folhas podem ser coladas na parede no espaço reservado para o pôster com fita 

crepe ou fixadas previamente em papel kraft. 
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Aula 8 

Esta aula será dedicada à apresentação dos pôsteres. Reserve 10 minutos para que os grupos 

colem os resultados de seus trabalhos nos espaços previamente selecionados e organizem as carteiras 

de modo que todos possam acompanhar a apresentação do pôster de cada um dos grupos.  

Se considerar adequado, reserve alguns minutos no final da aula para que os estudantes 

esclareçam possíveis dúvidas que tenham surgido ao longo das apresentações. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ocorrer ao longo de todo o projeto, verificando o envolvimento dos 

estudantes nas diferentes atividades e as conquistas alcançadas. Mais importante que atribuir uma 

nota, é importante avaliar com base em critérios que demonstram a aquisição do conhecimento e o 

desenvolvimento das habilidades propostas para o projeto.   

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

utilizados na avaliação individual dos estudantes. Esses itens podem ser inseridos em uma planilha de 

observação e as anotações podem ser feitas ao longo do desenvolvimento do projeto.  

• Conhece e identifica as principais formas de cuidado com a prole presentes em alguns 
animais? 

• Lê e interpreta informações presentes em textos para obter deles as informações 
necessárias? 

• Organiza os dados coletados durante a pesquisa? 

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

• Apresenta os resultados de uma observação científica e 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? 

• Consegue ouvir com respeito os colegas? 

Os produtos finais de cada etapa e do projeto devem compor o processo de avaliação.  

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

realizem uma autoavaliação. Para isso, proponha questionamentos como os sugeridos a seguir.  

• Eu trabalhei com meu grupo em todas as aulas? 

• Eu me interessei pelo projeto? 

• Eu fiz anotações em todas as aulas? 

Utilize uma aula especificamente para o processo de avaliação. 
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