
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º 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 segundo bimestre 

do nono ano 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas 

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

indicadas são: 

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. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

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. 

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. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 
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As principais competências específicas de Ciências da Natureza da BNCC indicadas para este 

bimestre são: 

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. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao 
mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se 
estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas 
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da 
Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

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.  

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da 
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários. 

 

2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

ao segundo bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza da BNCC 

Capítulo 3 
Conservação da 
biodiversidade  

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os 
diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as 
populações humanas e as atividades a eles relacionados. 
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Capítulo 4 
Iniciativas e ações 
sustentáveis 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de 
ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

Outras habilidades podem ser desenvolvidas considerando a relação entre a referência no 

material didático e os objetos de conhecimento expressos na BNCC: 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 3 
Conservação da 
biodiversidade  

Preservação da 
biodiversidade 

• Compreender a importância do plano de manejo para a estrutura das 
unidades de conservação. 

• Reconhecer o papel das populações tradicionais na preservação da 
biodiversidade, valorizando sua existência e seus costumes. 

• Reconhecer os diferentes tipos de estratégias utilizadas na conservação da 
biodiversidade, como corredores ecológicos, restauração ecológica e 
serviços ecossistêmicos. 

• Compreender e valorizar o reconhecimento de terras indígenas como 
essencial à conservação do meio ambiente. 

Capítulo 4 
Iniciativas e ações 
sustentáveis 

Preservação da 
biodiversidade 

• Compreender a ideia de desenvolvimento sustentável considerando as 
diferentes dimensões da sustentabilidade. 

• Reconhecer diferentes práticas sustentáveis e comparar seus métodos e 
alcances.  

• Identificar diferentes tipos de reciclagem e seu papel na solução de 
problemas ambientais. 

 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

de habilidades no bimestre  

Ao longo do segundo bimestre do nono ano, são propostas diversas situações de ensino e 

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

com a turma, sempre 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 relacionadas ao 
assunto que será estudado. 

• Proponha situações-problema que potencializem conflitos cognitivos aos estudantes, 
diante do desafio de integrar seus conhecimentos prévios às novas informações 
apresentadas em aula.  

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

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

• Incentive a representação de situações de observação de experimentos por meio de 
ilustrações e esquemas. 

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

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

• Promova situações nas quais eles 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. 

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

• Promova junto aos estudantes, cotidianamente, a autorreflexão em relação ao processo 
de aprendizagem.  

Entre as práticas que já foram explicadas nos Temas gerais pertinentes ao nono ano, 

destacamos algumas que podem contribuir de maneira mais efetiva com o desenvolvimento de 

habilidades e competências na área de Ciências da Natureza, tendo sido selecionadas para serem 

desenvolvidas ao longo deste bimestre, como consta a seguir.  

Leitura e interpretação textual 

Neste bimestre são apresentadas aos estudantes diferentes estratégias para a preservação da 

biodiversidade, incluindo iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais. 

Uma forma de facilitar a compreensão deste contexto é produzir um glossário com todos os termos 

novos encontrados nos textos. Durante os momentos de leitura, solicite aos estudantes que registrem 

no caderno os termos e as definições que localizarem, e reescrevam, com suas palavras, estas 

definições. Oriente-os a organizar os conceitos de acordo com o contexto que explicam e aproveite 

esta atividade para realizar a avaliação e o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. 

Leitura e análise de imagens  

Algumas estruturas das unidades de conservação são apresentadas por meio de fotos, 

representações e mapas de zoneamento. Neste bimestre é possível explorar estas ilustrações para 

compreender como uma unidade de conservação pode contribui para a preservação da 
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biodiversidade. Caso possível, utilize um projetor de imagens para apresentar à turma algumas fotos 

e representações de unidades de conservação ou de partes de sua estrutura e solicite que os 

estudantes identifiquem nas imagens aspectos que estudaram durante o bimestre. Esta atividade é 

indicada para sistematizar o estudo, retomar conceitos que ainda não foram totalmente 

compreendidos e contribuir para o desenvolvimento de habilidades como relacionar, identificar, 

reconhecer e analisar. 

Atividades de pesquisa  

Uma das habilidades propostas para este bimestre envolve a proposição de iniciativas 

individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais. Realizar uma pesquisa sobre as 

iniciativas que já existem na comunidade ou na cidade é um bom ponto de partida para o 

desenvolvimento desta habilidade. Se possível, promova uma visita a um grupo local que realize, por 

exemplo, coleta seletiva ou atividades de reciclagem e compostagem. Incentive os estudantes a 

observar os processos referentes a uma ação ambiental e a conversar com os profissionais envolvidos 

na atividade. Lembre-se de lhes solicitar que registrem todo o processo de pesquisa utilizando, 

preferencialmente, recursos digitais como editor de textos, slides de apresentação, fotos e vídeos. 

Processo Investigativo 

Uma das inciativas sustentáveis estudadas neste bimestre é a compostagem. É possível 

desenvolver com os estudantes um experimento para investigar os fenômenos científicos envolvidos 

na compostagem, bem como as possibilidades que uma composteira oferece para resolver o problema 

do acúmulo de lixo orgânico. Considere o contexto em que cada estudante pode utilizar uma 

composteira, por exemplo, se residem em casas ou apartamentos, se possuem espaço como um 

quintal ou jardim, e a quantidade de resíduos orgânicos a ser aproveitada. Esta atividade pode também 

envolver a comunidade local. 

O desenvolvimento das habilidades propostas para este bimestre é ponto central do processo 

de ensino e aprendizagem. Algumas práticas devem ser consideradas para este fim, tanto no momento 

de planejar as aulas quanto no encaminhamento das atividades presentes no Livro do Estudante: 

• Iniciar cada capítulo estimulando os estudantes a compartilhar seus conhecimentos a 
respeito das unidades de conservação, de consumo consciente e de outras atitudes 
sustentáveis. Se possível, incentive-os a produzir um painel para registrar as respostas e 
confrontá-las ao final do estudo do capítulo. 

• Explorar a interpretação de imagens para facilitar a compreensão dos tipos de unidades 
de conservação e iniciativas sustentáveis estudadas neste bimestre. 

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

• Explorar aspectos da História da Ciência que contribuam para a compreensão da ideia de 
desenvolvimento sustentável e do papel das populações tradicionais na conservação da 
biodiversidade. 
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• Estimular os estudantes a propor soluções para os problemas socioambientais 
identificados ao longo do bimestre. 

• Utilizar notícias atuais, que expressem diferentes pontos de vista, para debater a opinião 
da sociedade a respeito de questões relacionadas à sustentabilidade. 

• Utilizar textos e pesquisas 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 às práticas socioambientais desenvolvidas ao longo 
dos anos, analisando se contribuem efetivamente para a manutenção do ambiente ou 
apenas justificam práticas exploratórias.  

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

 

4. O aprendizado dos estudantes 

A progressão do desenvolvimento dos estudantes ao longo do ano letivo é facilitada com a 

identificação de algumas habilidades estruturantes para cada bimestre: 

• Reconhecer os diferentes tipos de estratégias utilizadas na conservação da biodiversidade, 
como corredores ecológicos, restauração ecológica e serviços ecossistêmicos. 

• Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade 
e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas 
e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

• Compreender a ideias de desenvolvimento sustentável considerando as diferentes 
dimensões da sustentabilidade. 

• Reconhecer diferentes práticas sustentáveis e comparar seus métodos e alcances.  

• Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade 
ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

Durante o ano letivo, alguns estudantes podem apresentar dificuldades em desenvolver as 

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

associadas aos processos cognitivos, ou seja, nas operações mentais envolvidas no desenvolvimento 

de determinada habilidade, ou se a dificuldade está ligada à apresentação do objeto de conhecimento. 

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

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

oportunidade de ter novas experiências mais próximas ao seu estilo de aprendizagem.  

Também é importante considerar a autoavaliação dos estudantes. Uma proposta bastante 

simples para o trabalho do primeiro bimestre é apresentada a seguir.  

Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Reconhecer os diferentes tipos de estratégias utilizadas na 
conservação da biodiversidade, como corredores ecológicos, 
restauração ecológica e serviços ecossistêmicos. 

   

Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, 
considerando os diferentes tipos de unidades (parques, 
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as 
atividades a eles relacionados. 

   

Compreender a ideia de desenvolvimento sustentável 
considerando as diferentes dimensões da sustentabilidade. 

   

Reconhecer diferentes práticas sustentáveis e comparar seus 
métodos e alcances. 

   

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base 
na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. 

   

 

5. Projeto integrador do bimestre 

O aprendizado através do desenvolvimento de projetos integradores propõe que, a partir de 

uma questão desafiadora, haja o desenvolvimento de uma série de etapas que levem à construção de 

um produto final. Por meio de atividades realizadas de maneira colaborativa entre os estudantes, ele 

estimula o desenvolvimento de habilidades como a criatividade, a capacidade investigativa, a reflexão 

crítica, a argumentação e a negociação para chegar a acordos e resolver conflitos. Tais perspectivas se 

articulam com as habilidades propostas na BNCC e consideram a integração das Ciências com outros 

componentes do Ensino Fundamental, a fim de diversificar as oportunidades de ensino e de 

aprendizagem. 

É no sentido de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes que surge e se 

estrutura este projeto integrador. A natureza deste projeto envolve o desafio em torno de uma 

questão problematizadora, que conduz estudantes e professores por um caminho comum de 

construção de conhecimento, descobertas, tomadas de decisão e entrega de um produto com 

relevância teórica, ética, social e regional. 
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Neste bimestre, o projeto integra os componentes Ciências e Geografia em torno da 

elaboração de um plano de ação simplificado para a implementação de um Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) proposto pela Organização das Nações Unidas. 

Título: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em pauta 

Tema Padrões de produção e consumo sustentáveis 

Problema central 

enfrentado 

Planejar ações de enfrentamento a atitudes comuns na sociedade que 

comprometem o consumo sustentável, considerando a produção agropecuária. 

Produto final Plano de ação pró-ODS 

Justificativa 

As questões socioambientais são emergentes e abrangem diferentes contextos desta nossa 

época. Uma dessas questões se refere aos padrões de produção e utilização dos recursos naturais e 

tem relação direta com atitudes de consumo sustentável. Pensando nessas questões, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) desenvolveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS 

fazem parte da Agenda 2030, que consiste em um plano de ação para erradicar a pobreza e promover 

vida digna a todos. Foram propostos 17 ODS a serem implementados até 2030. De acordo com o foco 

do tema do projeto, serão trabalhados especificamente o ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável; 

e o ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

Com este cenário como base e considerando a potencialidade dos estudantes para 

compreender questões socioambientais, analisar um contexto regional e social e criar soluções 

inovadoras, este projeto integrador busca favorecer o desenvolvimento de algumas competências 

gerais indicadas na BNCC, com foco na perspectiva da educação integral e do compromisso com a 

formação para o exercício da cidadania. 

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. 

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. 
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Objetivos 

• Promover o entendimento a respeito das questões relacionadas a produção, 
especialmente agropecuária, consumo sustentável e utilização de recursos naturais. 

• Propiciar espaço de discussão acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
ODS. 

• Orientar a elaboração de um plano de ação simplificado voltado ao planejamento de ações 
sustentáveis em consonância com os ODS 2 e 12. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências 
Preservação da 

biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 

problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise 

de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

Geografia 

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos recursos 

naturais e matérias-primas 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na 

sociedade urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial 

de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. 

Duração 

Este projeto tem a duração de cinco aulas e mais duas semanas de atividades extraclasse até 

a Etapa 6. O tempo destinado à última etapa (Etapa 7) vai variar de acordo com o plano de ação 

desenvolvido pelos estudantes. 

Material necessário 

Para o desenvolvimento do projeto recomendamos o uso dos seguintes recursos: 

• Dispositivo digital com acesso à internet para a realização de pesquisas (se possível), ou 
fontes em meio físico diversificadas sobre experiências de ações sustentáveis que foram 
bem-sucedidas.  

• Textos de apoio para a Etapa 2. 

• Quadro-síntese de pesquisa para a Etapa 3.  

• Quadro Plano de ação simplificado para a Etapa 4.                        
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Perfil do professor coordenador do projeto 

O desenvolvimento de projetos requer participação e colaboração entre os estudantes e, para 

garantir este protagonismo, é fundamental que os professores exerçam um papel mediador durante 

o desenvolvimento das atividades propostas neste projeto integrador. 

Ao orientar os estudantes, é importante fomentar o estudo, a busca de informações e a 

sistematização dos conhecimentos mobilizados, bem como fazer correções, indicar caminhos, 

encorajar a superação de desafios e estimular a elaboração de produtos criativos e inovadores.  

A mediação também requer um olhar para as características próprias dos estudantes, 

considerando e respeitando suas potencialidades e dificuldades. 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento deste projeto se dará em sete etapas. O tempo previsto para a realização 

de cada etapa está indicado em quantidade de aulas ou semanas, considerando se a atividade será 

realizada na escola ou em outros espaços.  

As atividades propostas envolvem trabalho individual e em grupos formados por 4 estudantes. 

Etapa 1 – Apresentação do projeto (Duração: uma aula) 

Inicie a conversa com os estudantes estimulando-os a compartilhar seus conhecimentos sobre 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Algumas perguntas podem subsidiar a conversa: 

• Vocês sabem o que é a Organização das Nações Unidas? 

• Vocês sabem o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou ODS? 

• Vocês conhecem algum dos 17 ODS? 

Em seguida, apresente aos estudantes o título do projeto, o tema, o problema central 

enfrentado e o produto final a ser desenvolvido. Para isso, disponibilize para a turma as informações 

do quadro disposto no início desse projeto. Informe-os que eles vão aprofundar seus conhecimentos 

sobre os ODS durante as atividades propostas e elaborar um plano de ação sustentável. 

Explique ainda brevemente quais serão as etapas em que o projeto deve ser desenvolvido e o 

tempo de duração previsto para cada uma. 

Etapa 2 – Estudo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Duração: uma aula) 

Disponibilize aos estudantes o item Preâmbulo do texto Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas no Brasil – ONUBR, disponível 
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em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> (acesso em: 15 out. 2018). Faça a leitura 

compartilhada do texto em conjunto com a turma, esclarecendo dúvidas sobre seu entendimento. 

Em seguida, mostre-lhes também a imagem disposta na parte superior dessa mesma página, 

disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> (acesso em: 15 out. 2018). Essa 

imagem apresenta os 17 ODS, que são: 

1. Erradicação da pobreza. 

2. Fome zero e agricultura sustentável. 

3. Saúde e bem-estar. 

4. Educação de qualidade. 

5. Igualdade de gênero. 

6. Água potável e saneamento. 

7. Energia limpa e acessível. 

8. Trabalho decente e crescimento econômico. 

9. Indústria, inovação e infraestrutura. 

10. Redução das desigualdades. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis. 

12. Consumo e produção responsáveis. 

13. Ação contra a mudança global do clima. 

14. Vida na água. 

15. Vida terrestre. 

16. Paz, justiça e instituições eficazes. 

17. Parcerias e meios de implementação.  

Nações Unidas no Brasil – ONUBR. Transformando Nosso Mundo: A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível 

em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 15 out. 2018.  

 

Solicite aos estudantes que se reúnam em duplas, leiam novamente o ODS 2 e o ODS 12 e 

conversem sobre o que entenderam a respeito. 

Após este momento, convide algumas duplas para compartilhar com a turma o entendimento 

que tenham sobre os ODS. Anote no quadro de giz as principais ideias citadas pelos estudantes. 

Realizem então uma leitura compartilhada do texto referente ao ODS 2, disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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<http://www.agenda2030.com.br/ods/2/> e ao ODS 12, disponível em: <http://www.agenda2030. 

com.br/ods/12/> (acessos em: 6 nov. 2018). Comparem as informações apresentadas nos textos com 

as anotadas no quadro de giz, complementando-as e corrigindo-as. 

Finalize a aula com a seguinte questão:  

• O que é possível fazer para incentivar o consumo sustentável na comunidade escolar, 

considerando o desperdício de alimentos e práticas sustentáveis na produção 

agropecuária?  

Peça aos estudantes que façam uma reflexão individual sobre essa questão e tragam suas 

ideias escritas em tópicos no início da próxima etapa. Caso julgue pertinente, pode-se solicitar que 

compartilhem a questão com seus familiares e/ou responsáveis e registrem também as respostas 

apresentadas por estes. Se necessário, esclareça aos estudantes que, antes de fazer a pergunta, 

expliquem o que é consumo sustentável. 

Etapa 3 – Pesquisa sobre ações sustentáveis (Duração: uma aula) 

Retome a questão proposta ao final da etapa anterior, solicitando aos estudantes que 

compartilhem as ideias registradas com a turma. Anote as respostas em tópicos no quadro de giz e 

peça-lhes que as anotem em seus cadernos 

Em seguida, divida a turma em grupos de 4 estudantes e proponha que pesquisem pelo menos 

um exemplo de ação bem-sucedida, para estimular o consumo consciente e a sustentabilidade, que 

esteja relacionada aos OD 2 e/ou ao OD 12.  

A pesquisa pode ser realizada em dispositivos com acesso à internet. Caso não haja 

disponibilidade do uso desses recursos, distribua aos estudantes materiais impressos sobre o assunto. 

O quadro a seguir pode orientar a pesquisa e a síntese de informações: 

Quadro-síntese da pesquisa 

 

 
Qual é a ação sustentável bem-
sucedida pesquisada por seu grupo? 

 

 

 

http://www.agenda2030.com.br/ods/2/
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Onde ou em que ela foi aplicada? 

 

 

 
De que forma ela se relaciona ao ODS 2 
e/ou ao ODS 12? 

 

 

 

 
Quais são os motivos que contribuíram 
para que ela fosse bem-sucedida? 

 

 

 

Etapa 4 – Início da elaboração de plano de ação (Duração: uma aula) 

Solicite aos estudantes que se reúnam nos mesmos grupos em que realizaram a pesquisa da 

etapa anterior e apresente-lhes a proposta da atividade: 

• Elaborar um plano de ação que estimule o consumo sustentável, envolvendo a 

comunidade escolar. 

Para isso, peça-lhes que retomem as ideias para incentivar o consumo sustentável, anotadas 

no caderno, e a pesquisa realizada na Etapa 2. Esses materiais podem servir como referência para esta 

atividade.  

Disponibilize um quadro como o fornecido a seguir para orientar a discussão e a elaboração 

do plano de ação.  
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Plano de ação simplificado 

 

 
Qual atitude relacionada ao consumo 
sustentável vocês querem estimular na 
sociedade? 

 

 

 

 
 
Como essa atitude pode evitar o 
desperdício de alimentos nas 
residências, no comércio ou na cadeia 
produtiva? 
 
 

 

 
 
Como essa atitude pode valorizar os 
produtores agropecuários que adotam 
práticas sustentáveis na sua cadeia 
produtiva? 
 
 

 

 
 
Qual ação (ou quais ações) vocês 
propõem para estimular essa atitude? 
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Quais pessoas, profissionais, 
organizações e outros grupos que 
podem ajudar a implementar essas 
ações? 

 

Quais materiais e recursos de que 
vocês vão precisar para desenvolver 
suas ideias? 

 

Em quanto tempo vocês pretendem 
desenvolver essas ações? 

 

Quais são as etapas que vocês devem 
cumprir (o passo a passo) para que as 
ações propostas sejam realizadas? 
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Como vão verificar se as ações 
propostas estão tendo bons 
resultados?  

 

Esclareça que esta aula será destinada apenas para a discussão dos grupos e delineamento do 

plano. Oriente os grupos a finalizarem o plano de ação durante as próximas semanas e estabeleça uma 

data de entrega.  

Etapa 5 – Elaboração do plano de ação simplificado (Duração: duas semanas) 

Durante estas semanas, acompanhe a escrita do plano de ação esclarecendo dúvidas, 

avaliando a viabilidade das ações propostas e reservando alguns minutos das aulas para a troca de 

ideias entre os grupos, se necessário. 

Etapa 6 – Socialização do plano de ação (Duração: uma aula) 

Organize os grupos para que apresentem à turma os planos de ação que elaboraram. Estimule 

os estudantes a fazer perguntas e a dar sugestões aos colegas. 

Ao final das apresentações, reserve um tempo da aula para que os grupos façam ajustes e 

adequações ao plano de ação levando em conta as contribuições dos colegas. 

Etapa 7 – Desenvolvimento das ações planejadas (Duração: variável de acordo com o plano de ação) 

Após os grupos finalizarem os ajustes no plano de ação, discuta com eles a possibilidade de 

aplicação das ações planejadas. Estimule a troca de ideias entre os estudantes e incentive-os a 

colocarem seu plano em prática. 

Converse com a gestão da escola para verificar como é possível contribuir na divulgação das 

ações, captação de parceiros e organização de períodos de tempo e espaços para monitoramento do 

plano e comunicação das etapas concluídas. 

O plano de ação elaborado pelos estudantes pode compor outros projetos da unidade escolar, 

complementando atividades que incentivam o protagonismo juvenil. O tempo necessário para a 

realização desta etapa depende das ações planejadas, podendo se estender até o final do ano letivo 

ou para além dele. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação dos estudantes e o acompanhamento das atividades do projeto podem se valer 

das seguintes estratégias e instrumentos avaliativos: 

Estratégia Instrumento 

Aferir se os conhecimentos referentes ao consumo 
sustentável, aos ODS e outros presentes neste projeto 
foram compreendidos e abordados corretamente no 
plano de ação. 

Observação das atividades dos estudantes 
Plano de ação 

Observar o envolvimento, a participação e o 
desenvolvimento dos estudantes nas etapas do projeto. 

Observação das atividades dos estudantes 

Averiguar se as informações utilizadas no plano de ação 
estão adequadas para comunicar as ideias planejadas. 

Plano de ação 

Solicitar que cada estudante relate, por escrito, como foi 
sua participação nas etapas do projeto, indicando 
facilidades, dificuldades, etapas com as quais se 
identificou mais ou menos, em quais tarefas participou 
mais e, por fim, sua avaliação sobre o plano de ação 
elaborado. 
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