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Eu já sei Sempre Às vezes Raramente 

Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas 
transformações com base no modelo de constituição 
submicroscópica. 

   

Relacionar as temperaturas de fusão e ebulição às mudanças de 
estado físico da matéria. 

   

Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em 
transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas 
massas. 

   

Identificar reagentes e produtos em uma transformação química e 
compreender sua representação por meio de equações químicas. 

   

Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e composição de moléculas simples) e 
reconhecer sua evolução histórica. 

   

Reconhecer as propriedades elementares da luz.    

Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores 
de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias 
da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz 
que o ilumina. 

   

Diferenciar ondas mecânicas e eletromagnéticas, identificando suas 
características. 

   

Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes 
e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em 
controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, 
fotocélulas etc. 

   

Compreender as formas de propagação de ondas sonoras e 
reconhecer suas características: comprimento, frequência, velocidade 
de propagação e reflexão sonora. 

   

Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e 
recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de 
comunicação humana. 

   

 

5. Projeto integrador 

A BNCC propõe, para o componente Ciências, um ensino em que sejam vivenciadas as etapas 

dos processos investigativos, que incluem a pesquisa, a investigação e a resolução de problemas. Tais 

perspectivas se articulam a ações pedagógicas que consideram sua integração com outros 

componentes do Ensino Fundamental a fim de tornar o aprendizado mais contextualizado e concreto 

e 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 de pesquisa, 

reflexão e discussão que deve levar à construção coletiva de conhecimento. O conhecimento 

construído deve ser comunicado em um produto final de relevância teórica, ética, social e regional a 

ser compartilhado com a comunidade escolar.  
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Neste bimestre, o projeto integra os componentes Ciências e Arte em torno da elaboração de 

um vídeo contemplando elementos da linguagem artística para explorar e comunicar os benefícios e 

os riscos da exposição a diferentes tipos de radiação eletromagnética no cotidiano. 

Título: Radiação eletromagnética no cotidiano 

Tema Radiação Eletromagnética 

Problema central 
enfrentado 

Comunicar os benefícios e os riscos provenientes da exposição a diferentes tipos de 
radiação eletromagnética no cotidiano. 

Produto final Vídeo 

Justificativa 

A radiação eletromagnética se encontra bastante presente no cotidiano. Como exemplos, 

temos os fenômenos luminosos, como a luz solar e as luzes artificiais emitidas por lâmpadas e outros 

aparelhos, as ondas de rádio, as ondas de raio X, as micro-ondas, entre outras. Essas ondas 

eletromagnéticas apresentam diversos usos para os seres humanos, como a aplicação no tratamento 

de doenças e na geração de energia elétrica. Por outro lado, a exposição a alguns tipos dessas 

radiações pode representar riscos à saúde humana, principalmente quando não são tomadas as 

medidas de segurança necessárias. 

Ao considerar esse contexto é importante explorar a curiosidade e a criatividade dos 

estudantes para levantar uma discussão a respeito desse assunto. Este projeto propõe que essa 

discussão seja feita entremeada a atividades que visam fomentá-la, tais como pesquisas, elaboração 

de painel coletivo e, por fim, a produção de um vídeo simples e de curta duração. A experiência de 

elaborar um vídeo pode proporcionar aos estudantes a oportunidade de explorar os elementos da 

linguagem artística. A exibição do vídeo para outros estudantes, funcionários da escola e para 

familiares pode promover uma discussão relevante na comunidade escolar. Além disso, as atividades 

propostas visam incentivar o protagonismo estudantil por meio da oportunidade de conhecer, refletir 

e argumentar na sua realidade. 

Partindo desse cenário, 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. 

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 
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causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

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. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 

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

Objetivos 

• Entender o conceito de radiação eletromagnética e identificar os diferentes tipos de ondas 
do espectro eletromagnético. 

• Promover o reconhecimento de instrumentos e aparelhos de uso cotidiano que utilizam a 
radiação eletromagnética no seu funcionamento. 

• Propiciar espaço de discussão sobre os riscos e os benefícios da exposição a diferentes 
tipos de radiação eletromagnética no cotidiano. 

• Promover a oportunidade de produzir um vídeo utilizando recursos e linguagens artísticas, 
na perspectiva das artes integradas. 

• Orientar a produção de um vídeo, com recursos simples e de curta duração, que apresente 
informações acerca do uso da radiação. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de aprendizagem Habilidades 

Ciências 
Radiações e suas aplicações 

na saúde 

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas 

frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações 

de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-

ondas, fotocélulas etc. 

Ciências 
Radiações e suas aplicações 

na saúde 

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 

radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear 

magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a 

laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 
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Arte 
Artes Integradas - Processos 

de criação 

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 

processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte 
Artes Integradas - Arte e 

tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 

digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 

e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

Duração 

Este projeto tem a duração de aproximadamente cinco aulas e mais três semanas de atividades 

extras.  

Material necessário 

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

• Fontes diversificadas para pesquisa, como livros, revistas, jornais, sites que 

apresentam informações confiáveis, como os de instituições de ensino e pesquisa, 

organizações governamentais, entre outros. 

• Material para produção de um painel, como folhas, canetas coloridas, fita adesiva, 

cola, tesoura, entre outros. 

• Revistas diversas com imagens para recortar. 

• Câmera ou outro dispositivo que permita a gravação de vídeo e áudio. 

• Projetor audiovisual. 

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 

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 e incorporando a linguagem própria 

da adolescência ao produto final do projeto, sempre que houver uma articulação entre eles. 
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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 retomando o estudo a respeito do que é a radiação 

eletromagnética e em que tipos ela é classificada no espectro eletromagnético de acordo com sua 

frequência ou comprimento de onda. Peça a eles que indiquem instrumentos, aparelhos, objetos e 

situações diversas em que nos deparamos com a radiação eletromagnética, em que tipo ela é 

classificada e com que finalidade é utilizada. 

Durante essa conversa, solicite a dois ou três estudantes que anotem as informações em um 

painel, que poderá ficar afixado na sala de aula até o final do projeto. Informe-os que essas 

informações serão retomadas e confirmadas na Etapa 2. Portanto, não é recomendado que se realizem 

correções nesse momento, já que é esperado que elas sejam feitas pelos próprios estudantes na 

próxima etapa, caso sejam necessárias. 

Em seguida, apresente o projeto integrador a ser desenvolvido, informando seu título, tema, 

problema central enfrentado e o produto final. Para tal, pode-se disponibilizar para os estudantes o 

quadro disposto em Título: Radiação eletromagnética no cotidiano. Esclareça ainda quais serão as 

etapas do projeto e o tempo disponível para cada uma delas. 

Etapa 2 – Complementação e correção do painel (Duração: uma aula) 

Divida a turma em grupos de 4 estudantes e entregue para cada grupo algumas revistas com 

ilustrações diversas, cola e tesoura; além de fontes de consulta em meio físico a respeito da radiação 

eletromagnética, a classificação no espectro eletromagnético dos diferentes tipos de radiação e 

exemplos de onde podem ser encontradas. 

Solicite aos estudantes que confirmem as informações dispostas no painel feito na aula 

anterior e, caso necessário, corrijam-nas. Em um segundo momento, peça que busquem imagens que 

ilustrem o painel elaborado nas revistas, recortem e colem essas imagens no painel. Adicionalmente, 

eles devem buscar outras imagens relacionadas ao tema para complementar o painel.   

Durante a realização desta atividade, acompanhe o trabalho dos grupos e ajude os estudantes 

a estabelecer relações entre os exemplos do painel e os tipos de radiação envolvidos, utilizando as 

imagens para ampliar a percepção sobre a presença da radiação no cotidiano. Por exemplo: a TV é um 

aparelho que emite luz visível e a radiação infravermelha é utilizada em controle remoto para TV. Uma 

imagem de alguém assistindo TV pode ser relacionada a esses tipos de radiação. Outro exemplo é 
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associar imagens de pessoas expostas ao Sol, dando ênfase à radiação ultravioleta, e discutir que essa 

radiação é importante para a produção de vitamina D3 em nosso organismo, mas também é prejudicial 

à saúde se houver exposição excessiva ao Sol. 

Ao final da atividade de colagem, faça uma discussão com toda a turma para que os estudantes 

contem aos colegas as relações que estabeleceram. Estimule o questionamento e o desdobramento 

dessas apresentações, com foco nos efeitos benéficos e nos riscos que a radiação pode ocasionar à 

saúde humana. 

Por fim, oriente os estudantes para a atividade a ser realizada na Etapa 3. 

Etapa 3 – Pesquisa: Efeitos da radiação eletromagnética (Duração: uma semana) 

Solicite aos estudantes que pesquisem na internet, em livros ou em conversas com 

profissionais os seguintes tópicos: 

• Benefícios e utilidades da radiação eletromagnética para os seres humanos. 

• Riscos e malefícios causados pela radiação eletromagnética à saúde humana. 

Peça aos estudantes que tragam o resultado de sua pesquisa impresso ou anotado no caderno. 

Ressalte que eles devem indicar as fontes consultadas. Solicite também que tragam recortes de 

imagens associadas ao tema pesquisado para ampliar o painel. Marque o dia de entrega da pesquisa 

e das imagens. 

Etapa 4 – Socialização da pesquisa (Duração: uma aula) 

Organize a turma para que compartilhem o resultado de suas pesquisas. Sugira que cada 

estudante cite uma informação pesquisada. Anote as informações citadas em um quadro-síntese, que 

pode ser organizado da seguinte forma. 
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Quadro-síntese  
 

Tipos de ondas 
eletromagnéticas 

Benefícios e utilidades Riscos e malefícios 

Rádio 

  

Micro-ondas 

  

Radiação infravermelha 

  

Radiação ultravioleta 

  

Luz visível 

  

Raios X 

  

Raios Gama 
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Em um segundo momento, utilizem o quadro-síntese e as imagens trazidas pelos estudantes 

para complementar o painel iniciado na Etapa 1.  

Etapa 5 – Escrita do roteiro para gravação do vídeo (Duração: uma aula) 

A partir da pesquisa realizada, das anotações feitas durante as etapas anteriores do projeto e 

do painel construído coletivamente, retome os grupos da Etapa 2 e solicite aos estudantes que 

escrevam um roteiro para gravação de um vídeo que comunique algum aspecto abordado nas etapas 

anteriores. Esclareça que o vídeo deve ter duração de aproximadamente 3 minutos e que no roteiro 

devem estar descritos o local em que deve se passar cada cena, as ações e as falas e/ou diálogos na 

ordem em que devem acontecer.   

A produção do vídeo pode explorar o uso de diferentes recursos e linguagens artísticas. A 

forma de apresentação das informações pode ser escolhida pelos estudantes; por exemplo, eles 

podem simular uma bancada de um jornal televisivo, podem utilizar uma linguagem própria de 

youtubers, podem realizar uma animação em stop motion ou outro formato com o qual tiverem 

afinidade. 

Acompanhe esta etapa e observe se os conceitos, as relações e outras informações estão 

sendo abordadas corretamente na escrita do roteiro. 

Combine com cada grupo as datas de gravação do vídeo (Etapa 6) e verifique se eles 

necessitarão de algum recurso para o figurino ou o cenário e de que modo podem obtê-lo.  

Etapa 6 – Gravação e edição do vídeo (Duração: duas semanas) 

Durante estas semanas, acompanhe o processo de gravação do vídeo, esclareça dúvidas e 

auxilie os grupos a solucionar possíveis dificuldades que possam aparecer. 

Verifique ainda se a turma apresenta estudantes que tenham interesse em se envolver no 

processo de edição dos vídeos. Verifique se a escola dispõe de recursos digitais que permitam realizar 

esse processo e marque com os estudantes que ficarem responsáveis por esta etapa datas para auxiliá-

los com a edição dos vídeos.  

Etapa 7 – Exibição dos vídeos (Duração: uma aula) 

Organize, juntamente com os estudantes, um momento para apresentação dos vídeos 

produzidos. Se possível, convide outras turmas da escola para assistirem às produções. Pode-se 

também organizar uma exibição para familiares e outros membros da comunidade escolar. 

Solicite que a turma inclua nesta etapa um bate-papo a respeito dos vídeos com os demais 

estudantes da escola, explorando a temática e o meio utilizado para a comunicação. Pode-se discutir 

atitudes preventivas aos riscos à saúde ocasionados pela exposição a certos tipos de radiação e os 

aspectos artísticos da produção de um vídeo. 
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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 

Verificar se os conceitos referentes a radiação 
eletromagnética foram compreendidos e abordados 
corretamente. 

Observação das atividades dos estudantes 
Pesquisa sobre radiação eletromagnética 
Painel coletivo 
Vídeo 

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

Observação das atividades dos estudantes 

Verificar se os estudantes entendem quais são as etapas 
necessárias para a produção de um vídeo e a importância 
de cada uma delas. 

Observação das atividades dos estudantes durante todas 
as etapas de elaboração do vídeo (escrita do roteiro, 
gravação e edição) 

Averiguar se as informações utilizadas no vídeo estão 
adequadas para comunicar as ideias planejadas. 

Vídeo 

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 vídeo produzido. 

Relatório escrito (autoavaliação) 
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GREF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Leituras da Física: 

eletromagnetismo. São Paulo: Instituto de Física da USP. 1998. Disponível em: 
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MUSEU CATAVENTO. Disponível em: <http://www.cataventocultural.org.br/>. Acesso 
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