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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 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 terceiro bimestre é apresentada a seguir.  

Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas 
rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como 
a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela 
no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

   

Identificar diferentes constelações e sua importância para as 
civilizações humanas. 

   

Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado 
no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes 
dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. 

   

Compreender explicações sobre a origem da vida na Terra.    

Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora 
da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características 
dos planetas e na ordem de grandeza das medidas astronômicas. 

   

 

5. Projeto integrador 

O trabalho por meio de projetos integradores envolve o desenvolvimento de atividades a partir 

de um problema ou questão central. Eles permitem a integração de Ciências com outros componentes 

do Ensino Fundamental a fim de diversificar as oportunidades de ensino e de aprendizagem e de tornar 

a aprendizagem dos estudantes mais concreta e conectada com o cotidiano. 

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 à pesquisa e à sistematização de informações e à 

utilização dessas informações, aliada à criatividade, na entrega de um produto autoral. Essa 

composição autoral será parte integrante, em momento posterior, de um produto final coletivo, cuja 

elaboração envolverá o protagonismo e o envolvimento de todos os estudantes da turma. 

Neste bimestre, o projeto integra os componentes Ciências e Língua Portuguesa em torno da 

elaboração de uma narrativa contemplando elementos de ficção científica para explorar temas de 

Astronomia. 
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Título: Uma aventura espacial 

Tema Sistema Solar 

Problema central 
enfrentado 

Produzir narrativas de ficção científica para crianças, envolvendo a temática do Sistema Solar. 

Produto final Coletânea de histórias infantis 

Justificativa 

O Sistema Solar é formado pelo Sol e por diferentes corpos celestes que o orbitam como 

planetas, cometas, satélites, asteroides e meteoroides. As características desse sistema planetário 

estão presentes no universo de crianças e adolescentes desde muito cedo. É comum o interesse das 

crianças em conhecer e compreender o Universo. 

Este projeto integrador considera essa curiosidade natural e explora o estudo a respeito do 

Sistema Solar para fornecer aos estudantes a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre 

esse tema. Em etapa posterior, ele estimula o uso de conhecimentos sobre o gênero narrativo ficção 

científica e a criatividade na produção uma história que utilize os conhecimentos científicos adquiridos, 

promovendo o desenvolvimento de habilidades relacionadas à produção textual. 

Partindo desse cenário, este projeto integrador busca ainda 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 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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 estudo sobre os corpos celestes que formam o Sistema Solar. 

• Oferecer a oportunidade de produzir textos narrativos de ficção científica e explorar as 
estruturas e os recursos próprios do gênero. 

• Orientar a escrita de uma coletânea de histórias para um público infantil que contemple a 
temática relacionada ao Sistema Solar. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências 
Composição, estrutura e 
localização do Sistema Solar 
no Universo 

(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, 

planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim 

como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e 

dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Língua 
Portuguesa 

Construção da textualidade 

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas 

visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre 

outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos 

sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos 

gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 

ferramentas de escrita colaborativa. 

Duração 

Este projeto tem duração de aproximadamente seis aulas, mais três semanas de atividades 

extraclasse e um período (uma manhã ou uma tarde) para a entrega da coletânea de histórias infantis 

no local definido. 

Material necessário 

Para o desenvolvimento do projeto, recomendamos o uso dos seguintes espaços e recursos: 

• Fontes diversificadas para pesquisa, como livros didáticos e de astronomia, revistas, 
jornais e sites que disponibilizem informações confiáveis, como os de instituição de ensino 
e pesquisa, de observatórios e planetários, de instituições governamentais, entre outros. 

• Quadro-síntese para sistematização das informações pesquisadas na Etapa 2. 

• Sala de leitura, biblioteca ou algum espaço similar. 

• Livros de literatura infantil com narrativas de ficção científica. 

• Sala de informática ou algum espaço/recurso similar, se possível. 

• Acesso à internet, se possível. 

• Espaço e recursos para realização de roda de leitura e conversa. 

• Material necessário para a confecção do livro de coletânea de histórias em meio digital, 
como computadores com programa de edição de texto, se possível. 
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• Material necessário para a confecção do livro de coletânea de histórias em meio físico, 
como folhas de sulfite, lápis colorido, canetas hidrocor, entre outros. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

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

as 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 oito 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. 

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

Inicie a conversa com os estudantes relembrando o estudo do Sistema Solar. Algumas 

perguntas podem auxiliar nesta introdução, tais como: 

• O que é Sistema Solar? 

• Quais são os corpos celestes que formam o Sistema Solar? 

• Quais são as características desses corpos celestes? 

Peça aos estudantes que façam um registro das informações. Para ajudar nessa tarefa, você 

pode anotar conceitos, nomes e fenômenos citados no quadro de giz. 

Em seguida, apresente o projeto a ser desenvolvido aos estudantes, informando que eles irão 

ampliar os conhecimentos a respeito do sistema planetário no qual vivemos e utilizar os 

conhecimentos adquiridos para escrever uma história de ficção científica para crianças. Para isso, 

disponibilize aos estudantes o título, o tema, o problema central enfrentado e o produto final do 

projeto. Essas informações se encontram no quadro disposto na seção Título: Uma aventura espacial. 

Além disso, esclareça quais são as etapas previstas e quanto tempo cada uma delas deve durar. 

Etapa 2 – Sistematização de informações (Duração: duas aulas) 

Esta etapa deve ser desenvolvida com utilização de recursos digitais com acesso à internet, se 

possível. Caso não haja a possibilidade do uso desses recursos, disponibilize aos estudantes fontes de 
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pesquisa em meio físico, como livros, revistas e material impresso de sites que disponham de 

informações confiáveis sobre o assunto. 

Divida a turma em grupos de 4 estudantes e peça a eles que retomem suas anotações a 

respeito dos corpos celestes que formam o Sistema Solar. Utilizem também o Livro do Estudante para 

organizar o estudo desta etapa. 

Solicite a cada grupo que pesquise nos recursos disponíveis informações adicionais sobre os 

corpos que compõem o Sistema Solar e suas principais características e curiosidades. O quadro abaixo 

pode auxiliar na sistematização deste estudo. Nele estão incluídos alguns exemplos de astros que 

podem ser pesquisados. É possível ampliar esta lista de acordo com o interesse dos estudantes, 

incluindo, por exemplo, planetas específicos, como a Terra, Marte e Júpiter. 

Tabela 1 

Quadro-síntese da pesquisa 

Corpo celeste Principais características e curiosidades 

 
Sol 

 
 

 
Planeta rochoso 

 
 

 
Planeta gasoso 

 
 

 
Planeta anão 

 
 

 
Asteroide 

 
 

 
Satélite 

 

 

 
Cometa 

 

 

Etapa 3 – Leitura de livros infantis (Duração: uma aula) 

Leve os estudantes até a sala de leitura da escola ou até uma biblioteca da região. Caso isso 

não seja possível, leve para a sala de aula livros infantis variados. 

Apresente os livros aos estudantes e peça que escolham um deles para ler. De preferência, 

disponibilize livros de ficção científica, já que este é o gênero narrativo que será trabalhado neste projeto. 

Durante a leitura, solicite a eles que observem as características de um livro destinado ao público infantil: 

estilo da escrita, ilustrações, formato da letra, termos utilizados, pontuação e outros aspectos. 
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Ao final da leitura, peça aos estudantes que compartilhem suas impressões com a turma e 

estimule o questionamento, tanto em relação ao estilo de uma narrativa infantil quanto ao tipo de 

história que foi lida. Explore as principais características de histórias de ficção científica, anotando-as 

em um painel que deve ficar afixado na sala de aula até o final do projeto. Ele pode servir como 

referência para os estudantes nas próximas etapas do projeto. Algumas dessas características que 

podem compor o painel são: 

• Foco narrativo em 1ª ou 3ª pessoa. 

• Narrativa organizada em introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. 

• Personagem(ns) principal(is) e secundário(s). 

• Conflito, ou seja, uma questão central que chame a atenção do leitor. 

• A trama deve envolver desenvolvimento tecnológico e científico que não exista na época em 
que a história foi escrita (por exemplo: viagens tripuladas a outros planetas do Sistema Solar). 

Esclareça que na próxima etapa os estudantes se basearão nesses elementos para planejar sua 

própria história de ficção científica. 

Etapa 4 – Planejamento da narrativa (Duração: uma aula) 

Retome com a turma as principais características da narrativa de ficção científica através da 

leitura do painel elaborado na aula anterior. Em seguida, proponha a eles que planejem sua própria 

história de ficção científica, que deve incluir na trama algumas informações pesquisadas sobre o 

Sistema Solar. Essa história deve ser elaborada de forma individual. Para isso, solicite a eles que se 

orientem a partir dos seguintes itens: 

• Público-alvo: qual será a faixa etária dos leitores para quem a história será escrita? 

• Foco narrativo: a narrativa se dará em 1ª ou em 3ª pessoa? 

• Qual será o conflito principal da história? 

• Quem serão o(s) personagem(ns) principal(is) e secundário(s)? 

• Tempo: quando a história acontece? 

• Espaço: em que local a narrativa ocorre? 

• Que corpos celestes do Sistema Solar serão abordados na história? 

Elucide que a descrição dos corpos do Sistema Solar deve estar de acordo com o que foi 

estudado nas aulas anteriores. Por exemplo: o enredo da história pode ser uma garota que viaja no 

espaço para conhecer o Universo e fica encantada pelo planeta Marte. Na história, ao descrever o 

planeta Marte, as informações devem estar de acordo com o que foi sistematizado na pesquisa. Além 

disso, a garota teria que utilizar aparatos especiais para respirar e para protegê-la da variação de 

temperatura devido às características da atmosfera de Marte. 

Durante o planejamento, circule pela sala esclarecendo dúvidas sobre o projeto e auxiliando 

os estudantes em seu planejamento. 
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Esclareça que, nesta etapa, os estudantes devem se preocupar apenas com a produção do 

texto escrito, já que as ilustrações serão confeccionadas em etapa posterior do projeto. 

Marque a data de entrega da produção. Peça aos estudantes que entreguem o texto em 

arquivo digital, se possível, e também impresso. 

Etapa 5 – Escrita da narrativa (Duração: duas semanas) 

Durante o tempo destinado à escrita da narrativa, marque algumas datas para acompanhar o 

processo a fim de orientar os estudantes, corrigir possíveis erros e principalmente estimular que 

finalizem esta atividade com criatividade e persistência diante dos desafios. Verifique nas versões 

preliminares de cada história se a linguagem usada está adequada ao público-alvo e aos personagens, 

se o enredo está consistente e coerente e se as descrições dos astros do Sistema Solar estão corretas. 

Avalie junto a cada estudante a necessidade de revisão e edição do texto.  

Se a escola apresentar laboratório de informática, verifique a disponibilidade do uso desse 

espaço e dos recursos que ele fornece para que os estudantes confeccionem a história em meio digital 

em período extraclasse. Seria interessante ainda a disponibilidade de um profissional que pudesse 

auxiliá-los no processo.  

Etapa 6 – Leitura das produções (Duração: uma aula) 

Organize a sala de aula ou outro espaço escolar para a realização de pequenas rodas de leitura. 

Divida a turma em grupos de 4 a 6 estudantes e disponha-os nesses espaços previamente organizados. 

Solicite aos estudantes que troquem os textos entre si de modo que cada um leia pelo menos 

quatro histórias de seus colegas. 

Ao final, faça uma grande roda de conversa com todos os estudantes para que eles 

compartilhem suas experiências na escrita de uma narrativa, no desafio de comunicar informações da 

Ciência para um público infantil e na leitura das histórias dos colegas. 

Etapa 7 – Organização da coletânea (Duração: uma aula mais uma semana de atividades extraclasse) 

Informe aos estudantes que, para finalizar este projeto, a turma deverá se dividir em quatro 

equipes, cada uma com uma tarefa diferente: 

• Equipe 1: organizar em um arquivo digital a coletânea de todas as histórias produzidas pela 
turma. Caso não haja disponibilidade de recursos digitais, eles podem organizar um livro 
de coletânea em meio físico. 

• Equipe 2: produzir imagens para a capa e contracapa da coletânea, bem como definir com 
a turma o nome desta produção. 

• Equipe 3: produzir imagens para ilustrar as histórias, de acordo com o enredo de cada uma delas. 

• Equipe 4: identificar, na comunidade escolar ou região, escolas, bibliotecas, centro 
culturais ou outros locais que possam receber uma cópia (em meio físico ou digital) da 
coletânea produzida. 
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Peça aos estudantes que se distribuam nas equipes, de acordo com seu interesse pela tarefa 

e estabeleça um prazo para cada equipe desenvolver sua atividade. Ao final desse prazo, a turma deve 

entregar o produto final: um arquivo digital e/ou impresso da coletânea de histórias de ficção científica 

infantis, com a definição de onde essa coletânea será entregue. 

Etapa 8 – Entrega da coletânea (Duração: um período – uma manhã ou uma tarde) 

Organize com os estudantes como será feita a entrega da coletânea. Avalie a possibilidade de 

a turma realizar a entrega pessoalmente no local escolhido ou de um pequeno grupo realizar esta 

tarefa, filmar e compartilhar o vídeo com a turma.  

A entrega também pode ser feita na unidade escolar, para alguém responsável pelo local que 

irá recebê-la. Neste caso, esta atividade pode ser feita juntamente com outro evento do calendário 

escolar, como uma reunião de pais, uma feira cultural, um campeonato esportivo ou outros. 

Verifique ainda, no local que receberá a coletânea, a possibilidade de serem escolhidas duas ou três 

das histórias produzidas para serem lidas para crianças de idade do público-alvo no dia da entrega do livro. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação dos estudantes e o acompanhamento das atividades do projeto podem ser feitos 

por meio das seguintes estratégias e instrumentos avaliativos: 

Estratégia Instrumento 

Aferir se os conhecimentos referentes ao Sistema Solar e 
às características de narrativas de ficção científica foram 
compreendidos e abordados corretamente nas produções. 

Observação das atividades dos estudantes 
Quadro-síntese de informações pesquisadas 
Observação do processo de elaboração individual da 
narrativa 
Coletânea de histórias infantis 

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

Observação das atividades dos estudantes 

Averiguar se as informações utilizadas na história estão 
adequadas para comunicar o conhecimento científico. 

Coletânea de histórias infantis 

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 a história produzida e 
o livro de coletânea das histórias da turma. 

Relatório escrito (autoavaliação) 
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