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Introdução 
O plano de desenvolvimento apresentado a seguir foi organizado para colaborar com o seu 

planejamento e com o dia a dia em sala de aula. Ele é organizado por bimestre e apresenta um quadro 

detalhado que relaciona os objetos de conhecimento e habilidades propostos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) aos objetivos específicos de cada capítulo do bimestre, na coleção. Esse 

plano também apresenta sugestões de práticas didático-pedagógicas propícias para desenvolverem as 

habilidades do bimestre. Após as sugestões dessas práticas, são apresentadas dicas de gestão, para a 

sala de aula, que colaboram com o desenvolvimento das habilidades a serem trabalhadas. 

Complementando as sugestões das práticas didático-pedagógicas, são sugeridas atividades que 

podem ser recorrentes na sala de aula para desenvolver as habilidades deste bimestre. Além disso, são 

apresentadas orientações para o acompanhamento constante das aprendizagens dos alunos 

relacionadas aos objetivos e habilidades essenciais para os alunos avançarem nos estudos no bimestre 

seguinte. Por fim, são sugeridas fontes de pesquisa e consulta para o aluno e para o professor 

complementarem os assuntos trabalhados no bimestre, bem como um projeto integrador. 
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Quadro detalhado do bimestre 
O quadro a seguir apresenta a forma como a coleção relaciona os objetos do conhecimento, as 

habilidades e as competências da BNCC aos objetivos específicos do livro do estudante, no  

1º bimestre. Após o quadro detalhado do bimestre, são elencadas práticas didático-pedagógicas que 

podem ser trabalhadas para desenvolver as habilidades do bimestre e são apresentadas dicas para a 

gestão da sala de aula, as quais podem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades.  

As práticas didático-pedagógicas são relativas ao livro do estudante, mas podem ser utilizadas por 

professores não adotantes da coleção, uma vez que possibilitam o desenvolvimento das habilidades 

em questão. 

 

Capítulo 1 – Figuras geométricas espaciais 

Objetivos específicos  Identificar e associar figuras geométricas espaciais a objetos e 

elementos do cotidiano. 

 Classificar as figuras geométricas espaciais em poliedros ou não 

poliedros. 

 Reconhecer paralelepípedos, cubos, prismas, pirâmides, cones, 

cilindros e esferas. 

 Identificar os elementos que compõem o prisma, a pirâmide, o 

cilindro e o cone. 

 Identificar e quantificar vértices, faces e arestas de prismas e 

pirâmides. 

 Estabelecer relações entre a quantidade de vértices, faces e arestas 

de prismas e pirâmides, em relação ao seu polígono da base. 

 Reconhecer a planificação de algumas figuras geométricas espaciais. 

Objetos de conhecimento  Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos 

(vértices, faces e arestas). 

Habilidades  EF06MA17: Quantificar e estabelecer relações entre o número de 

vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu 

polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a 

percepção espacial. 

Competências   Competência geral 10: Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 Competência específica de Matemática 2: Desenvolver o raciocínio 

lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

 Competência específica de Matemática 8: Interagir com seus pares 

de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento 

e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos 

e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 

aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada 
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questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo 

com eles. 

Capítulo 2 – Os números 

Objetivos específicos  Reconhecer a necessidade dos números e identificar diferentes 

tipos de utilização (contagem, medida, código e ordenação). 

 Identificar características dos sistemas de numeração egípcio e 

romano. 

 Perceber aspectos da origem e da evolução dos números no 

decorrer da história. 

 Destacar semelhanças e diferenças do sistema de numeração 

decimal com outros sistemas de numeração. 

 Reconhecer as principais características do sistema de numeração 

decimal (base, valor posicional e função do zero). 

 Descrever a sequência dos números naturais e compreender sua 

representação na reta numérica. 

 Ler e escrever números naturais. 

 Comparar e ordenar números naturais, fazendo uso, inclusive, da 

reta numérica. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam números naturais. 

 Identificar os números naturais consecutivos. 

 Classificar os números naturais em par ou ímpar. 

Objetos de conhecimento  Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e 

comparação de números naturais e de números racionais 

representados na forma decimal. 

 Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. 

Habilidades  EF06MA01: Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e 

números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso 

da reta numérica. 

 EF06MA02: Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o 

que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e 

diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas 

principais características (base, valor posicional e função do zero), 

utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números 

naturais e números racionais em sua representação decimal. 

 EF06MA04: Construir algoritmo em linguagem natural e representá-

lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples 

(por exemplo, se um número natural qualquer é par). 

Competências   Competência geral 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. 

 Competência geral 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
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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. 

 Competência específica de Matemática 1: Reconhecer que a 

Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos 

históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar 

problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 

construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

Capítulo 3 – Operações com números naturais 

Objetivos específicos  Efetuar adições, subtrações, multiplicações e divisões de números 

naturais. 

 Identificar os termos da adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 Aplicar as propriedades da adição e da multiplicação. 

 Compreender que a adição e a subtração, assim como a 

multiplicação e a divisão, são operações inversas. 

 Calcular expressões numéricas que envolvam as operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 Reconhecer que a relação de igualdade não se altera ao adicionar, 

subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo 

número. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam diversos 

procedimentos de cálculo (exato, aproximado, escrito ou mental). 

Objetos de conhecimento  Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) 

com números naturais. 

 Propriedades da igualdade. 

 Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes 

desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes 

e o todo. 

 Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como 

comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e 

volume. 

Habilidades  EF06MA03: Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos 

(mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números 

naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos 

processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

 EF06MA14: Reconhecer que a relação de igualdade matemática não 

se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois 

membros por um mesmo número e utilizar essa noção para 

determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. 

 EF06MA15: Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha 

de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações 

aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre 
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uma das partes e o todo. 

 EF06MA24: Resolver e elaborar problemas que envolvam as 

grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área 

(triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados 

por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre 

que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou 

relacionadas às outras áreas do conhecimento. 

Competências   Competência geral 3: Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 Competência específica de Matemática 5: Utilizar processos e 

ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 

para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

 

Ao longo deste bimestre, são sugeridas práticas didático-pedagógicas que podem ser aplicadas em 

sala de aula para os alunos desenvolverem as habilidades planejadas. O quadro a seguir apresenta 

algumas dessas práticas. 

 

Práticas didático-pedagógicas propostas para o bimestre 

 Atividades explorando a classificação das figuras geométricas em poliedros e não poliedros. 

 Atividades que exploram a associação de figuras geométricas espaciais a objetos do cotidiano. 

 Atividades que identificam os vértices, arestas e faces de uma figura geométrica espacial. 

 Atividades com reconhecimento de planificações de figuras geométricas espaciais. 

 Atividades desafiadoras. 

 Atividades que explorem o valor posicional de um número. 

 Atividades que exploram a elaboração de um esquema para representar um algoritmo. 

 Atividade que aborda a classificação de números em ordem crescente e decrescente. 

 Atividades que explorem a obtenção do sucessor e antecessor de um número. 

 Atividades com cálculo mental, aproximações, estimativa ou arredondamento. 

 Atividades com calculadora. 

 Atividades que explorem a resolução de adições por meio de suas propriedades associativa, 

comutativa e elemento neutro. 

 Atividades que explorem a resolução de multiplicações por meio de suas propriedades 

associativa, comutativa e distributiva. 

 Atividades que explorem a relação de operações inversas entre a adição e subtração. 

 Atividades que explorem a relação de operações inversas entre a multiplicação e divisão. 

 Atividades explorando a resoluções de expressões numéricas envolvendo: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

 

Para que o processo de ensino e aprendizagem tenha resultados satisfatórios, a gestão do tempo e 

do espaço e a organização dos alunos representam diferencial indispensável para o alcance dos 

objetivos pretendidos. Em relação às práticas didático-pedagógicas sugeridas, essa gestão pode 
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colaborar com seu sucesso, podendo levar o professor a concluir tudo o que planejou no tempo 

esperado e ainda corrigir rotas necessárias para que os alunos desenvolvam suas aprendizagens. Para 

auxiliar essa gestão, possibilitar o cumprimento da proposta curricular da escola e o desenvolvimento 

dos alunos, algumas ações são sugeridas a seguir. 

 Os planejamentos diário ou semanal podem contribuir na organização do tempo e das atividades 

como um todo. Nesse sentido, um diário de classe pode auxiliá-lo, pois nele é possível registrar todo 

o planejamento e outros detalhes importantes, como os materiais que serão necessários, as 

perguntas que poderão ser feitas, além de registrar observações que poderão ser utilizadas para a 

melhoria de próximos planejamentos, inclusive em relação aos imprevistos e problemas com a 

estimativa do tempo, por exemplo. 

 Se possível, investigue com antecedência o que alunos sabem sobre o assunto que será trabalhado. 

Essa ação poderá contribuir na escolha de estratégias que despertarão o interesse deles. 

 Ao propor atividades individuais, é importante conhecer o ritmo de cada aluno, pois, caso algum 

aluno termine a atividade antes dos demais é interessante ter algo já preparado, de modo que esse 

aluno não fique desocupado. 

 Nas atividades em grupo, em um primeiro momento é possível permitir que os próprios alunos 

formem os grupos. A formação dos grupos, dessa maneira, poderá ser conveniente para analisar o 

andamento da atividade em cada um dos grupos, bem como a participação de cada integrante. Essa 

ação pode dar subsídios para você planejar as próximas atividades em grupo, pois é possível, por 

exemplo, partir das observações feitas anteriormente e solicitar, de vez em quando, a troca dos 

integrantes, formando, assim, grupos heterogêneos que possibilitarão a troca de conhecimentos e a 

interação entre todos integrantes da turma.  

 Independentemente do tipo de atividade, individual ou em grupo, é importante conversar com os 

alunos antecipadamente sobre o tempo esperado para conclui-la. Nessa estimativa, sempre leve em 

consideração os horários de intervalos. Após o tempo esperado, é importante verificar se a 

atividade foi finalizada ou não. Caso não tenha sido finalizada no tempo esperado, verifique se é 

possível concluir a atividade em casa, mas lembre-se de retomá-la no dia seguinte para garantir que 

todos concluam. 

 No caso de atividades que necessitam de materiais, é fundamental providenciá-los com 

antecedência, de modo que o tempo de duração previsto para a atividade ocorra o mais próximo 

possível do estimado. Dependendo dos materiais, você pode providenciá-los ou solicitar aos alunos 

que providenciem. Lembre-se de solicitar, com antecedência, de modo que todos tragam os 

materiais no dia combinado.  

 A organização das carteiras e dos alunos deve ser pensada de acordo com o tipo de atividade que foi 

planejada. Atividades com as carteiras organizadas individualmente, por exemplo, podem colaborar 

para verificar o desenvolvimento individual dos alunos. Atividades com as carteiras organizadas em 

duplas ou em pequenos grupos podem colaborar com a troca de ideias, de conhecimentos e de 

experiências. Também é uma organização propícia para o trabalho com jogos e outras atividades 

mais dinâmicas. Já a organização das carteiras em U, pode colaborar com atividades de debates, 

troca de opiniões, registros coletivos, seminários, entre outras. Em qualquer tipo de disposição das 

carteiras e dos alunos, o tempo para organizá-las deve ser considerado na estimativa das aulas. 
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Atividades recorrentes propostas para o 

bimestre 
Nesse momento, são elencadas algumas atividades recorrentes que podem auxiliar no 

desenvolvimento das habilidades sugeridas para este bimestre. Essas sugestões são acompanhadas de 

orientações que auxiliam em sua aplicação em sala de aula e de exemplos de habilidades que podem 

ser desenvolvidas. 

 

Atividades com quadros de preenchimento, tabelas e 

gráficos 
Em seu dia a dia, os alunos vão deparar-se com situações em que precisarão interpretar dados e 

informações contidas em quadros, tabelas e gráficos de vários tipos. Esses recursos podem ser 

encontrados em diversos lugares, como em jornais, revistas, livros, na televisão e na internet. É papel 

do professor capacitar o aluno a interpretar os dados fornecidos por tais meios. 

 

 

Atividades com cálculo mental 
O trabalho com cálculo mental deve ser abordado em sala de aula sempre que possível, pois o 

desenvolvimento dessa habilidade é essencial para preparar o aluno para situações de sua vida onde 

não é permitida a utilização de outros recursos, como a conferência de um troco no supermercado, a 

contagem de horas para determinado compromisso, até a realização de uma prova de vestibular ou 

concurso público. A utilização do cálculo mental em atividades dentro do ambiente escolar permite 

abordar a Competência específica 5, ao capacitar o aluno para a utilização de processos matemáticos 

em situações cotidianas, e também a Competência específica 8, ao fazer com que o aluno sinta-se 

capaz de utilizar a Matemática aprendida em sala de aula em outras aplicações fora deste ambiente. 

 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Peça sempre aos alunos que registrem as 

informações no caderno no decorrer das 

dinâmicas. Ao efetuar esses registros, eles 

absorvem os métodos de construção e 

organização de informações, tornando-se aptos a 

repetir esse processo posteriormente. 

Uma atividade que apresenta figuras geométricas 

espaciais (primas e pirâmides) e pede para o 

aluno completar o quadro com a quantidade de 

vértices, faces e arestas que a figura possui, além 

de estabelecer uma relação entre elas, possibilita 

o desenvolvimento da habilidade EF06MA17. 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Sempre que possível, promova a participação dos 

alunos por meio de questionamentos a respeito da 

atividade a ser trabalhada. Antes calcularem no 

caderno ou na calculadora, peça que calculem 

mentalmente, e respondam para todos ouvirem. 

Resolver problemas que envolvem cálculo 

mental com números naturais, utilizando 

estratégias variadas, com e sem uso de 

calculadora, favorece o desenvolvimento da 

habilidade EF06MA03. 
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Atividades de elaboração de questões e problemas  
Ao elaborar questões e problemas com base em seus conhecimentos prévios ou conhecimentos 

construídos no decorrer das atividades, os alunos podem desenvolver um olhar mais crítico e 

aprofundado sobre o conteúdo tratado. Como as atividades desse tipo são abertas, elas possibilitam 

que os alunos sigam diferentes caminhos, abrindo espaço para que façam relações com outros 

conteúdos e contextos de sua preferência. Uma vantagem desse tipo de atividade é a possibilidade de 

abordar a Competência Geral 2 da BNCC, 3ª versão, o que enriquece a sua capacidade criativa e 

permite que eles façam relações entre os seus conhecimentos, buscando na memória o que pode e o 

que não pode ser solicitado no enunciado. 

 

 

 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Após os alunos terem elaborado o problema 

proposto, solicite que eles entreguem o 

enunciado a outro colega para que ele o resolva. 

Depois, o aluno que elaborou o problema pode 

conferir se o mesmo foi resolvido de maneira 

correta. Ao final, é interessante que os problemas 

criados sejam apresentados para que todos 

possam conhecer o que foi elaborado. 

Algumas atividades solicitam aos alunos que 

elaborem uma questão relacionada à 

determinada imagem ou informação dada no 

livro. Os casos em que há relação com as 

operações, e que envolvam cálculos mentais ou 

por escrito com números naturais, por exemplo, 

favorecem o desenvolvimento da habilidade 

EF06MA03. 
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Objetivos e habilidades essenciais para o aluno 

avançar nos estudos 
Os momentos de acompanhamento das aprendizagens dos alunos devem ser constantes, 

principalmente por proporcionar ao professor uma aproximação e uma interação com seus alunos, 

possibilitando a verificação do que eles aprenderam e de como aprenderam. Nesses momentos, as 

conversas com os alunos são essenciais para que o processo de ensino e aprendizagem tenha 

resultado satisfatório, pois, por meio dessas conversas, o professor poderá entender como o aluno 

raciocinou para chegar a certa resposta e quais foram as estratégias utilizadas para resolver os 

problemas sugeridos, propondo, assim, outras estratégias de ensino ou outras abordagens que 

auxiliem no processo de aprendizagem do aluno.  

Os alunos possuem ritmos diferentes de aprendizagem. Alguns atingirão a compreensão necessária 

com a primeira estratégia utilizada para o ensino; outros, porém, poderão necessitar de diferentes 

estratégias de ensino para desenvolver suas aprendizagens. É importante que o professor fique atento 

a essas diferenças, de modo que suas estratégias de ensino sejam diversificadas e atendam também 

àqueles alunos que necessitem de maior atenção e explicações para atingir os objetivos essenciais. 

Algumas ações podem colaborar com o acompanhamento das aprendizagens dos alunos, 

auxiliando, por exemplo, na revisão de estratégias que podem ser repensadas com o objetivo de que 

todos tenham êxito. Veja, a seguir, uma breve explicação dessas ações. 

Sondagem: é o momento de investigar o conhecimento prévio dos alunos, verificando o que trazem 

de conhecimento a respeito do assunto que será desenvolvido. Essa investigação é relevante para 

continuar o trabalho com os assuntos. 

Acompanhamento: o acompanhamento precisa ser constante, diário se for possível. Uma maneira 

de fazer esse acompanhamento é solicitar ao aluno, por exemplo, que explique como resolveu 

determinada atividade, de modo que você possa entender seu raciocínio e, sempre que necessário, 

ajudá-lo a buscar novas estratégias.  

Verificação: após as atividades, é interessante solicitar aos alunos que expliquem seu raciocínio. O 

intuito, nesse momento, é verificar se as estratégias escolhidas estão sendo compreendidas ou se 

alguns alunos apresentam dificuldades que necessitam de alguma intervenção.  

Interferência pedagógica: o acompanhamento e a verificação das aprendizagens podem indicar 

possíveis “falhas” no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Caso isso aconteça, pode ser 

necessário que as estratégias de ensino sejam revistas, o que demandará mudanças, às vezes bastante 

significativas. 

Retomada: é o momento em que todo o percurso poderá ser revisto, de modo que, em alguns 

casos, será necessário voltar ao planejamento, ou rever registros feitos pelos alunos e por você no 

decorrer das atividades, ou ainda excluir, incluir ou adaptar o que for necessário de acordo com as 

dificuldades que surgirem em sala de aula, entre outras decisões necessárias. 

Como dito anteriormente, o acompanhamento das aprendizagens dos alunos deve ser constante. 

Além disso, deve considerar as habilidades descritas na BNCC para cada ano. Essas habilidades 

relacionam-se aos objetivos essenciais que precisam ser garantidos aos alunos. 

De acordo com o que preconiza a BNCC, a seguir são elencados objetivos essenciais do 1º bimestre 

e suas respectivas habilidades da BNCC. Esses objetivos essenciais podem ser considerados pelo 

professor para que os alunos possam avançar em suas aprendizagens, sem maiores dificuldades, para 
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o bimestre seguinte. É importante ressaltar que esses objetivos podem ser adequados de acordo com 

a proposta curricular da escola. 

 

Objetivos essenciais Habilidades da BNCC 

Reconhecer as principais características dos 

prismas e pirâmides, classificando-os de acordo 

com o número de lados do polígono da base e 

estabelecendo relações entre esse número e o 

número de vértices, faces e arestas. 

 EF06MA17: Quantificar e estabelecer relações 

entre o número de vértices, faces e arestas de 

prismas e pirâmides, em função do seu 

polígono da base, para resolver problemas e 

desenvolver a percepção espacial. 

Localizar e representar números naturais em uma 

reta numérica, comparando-os e identificando o 

antecessor e o sucessor de um número natural. 

 EF06MA01: Comparar, ordenar, ler e escrever 

números naturais e números racionais cuja 

representação decimal é finita, fazendo uso da 

reta numérica. 

Conhecer as principais características de outros 

sistemas de numeração (egípcio e romano) e 

comparar com o sistema de numeração decimal, 

destacando semelhanças e diferenças entre eles. 

 EF06MA02: Reconhecer o sistema de 

numeração decimal, como o que prevaleceu 

no mundo ocidental, e destacar semelhanças e 

diferenças com outros sistemas, de modo a 

sistematizar suas principais características 

(base, valor posicional e função do zero), 

utilizando, inclusive, a composição e 

decomposição de números naturais e números 

racionais em sua representação decimal. 

Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números 

naturais, reconhecer os termos dessas operações 

e utilizar as propriedades operatórias. 

 EF06MA03: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos 

ou aproximados) com números naturais, por 

meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos neles envolvidos 

com e sem uso de calculadora. 

Reconhecer as operações inversas: adição e 

subtração, multiplicação e divisão e a relação de 

igualdade ao resolver expressões numéricas 

envolvendo essas operações, com e sem uso de 

calculadora. 

 EF06MA14: Reconhecer que a relação de 

igualdade matemática não se altera ao 

adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os 

seus dois membros por um mesmo número e 

utilizar essa noção para determinar valores 

desconhecidos na resolução de problemas. 
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Apresenta atividades que poderão ser trabalhadas em sala de aula, sobre o sistema de numeração 

decimal com destaque para a importância do zero.  

VIANA, Lucas Henrique. Multiplicação e Divisão. Nova Escola. Disponível em: 
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Projeto integrador 

Tema: Jardins Verticais 

Questão desafiadora 
O que podemos fazer para trazer áreas verdes aos ambientes urbanos defasados de natureza, de 

modo econômico e sustentável?  

Justificativa 
Um dos grandes problemas ambientais discutidos na atualidade é a grande quantidade de lixo 

produzido pela população, sem destino correto. Garrafas PET (Politereftalato de etileno), por exemplo, 

levam no mínimo cem anos para se decomporem no meio ambiente. Assim, comumente, podem-se 

ver campanhas de conscientização sobre a importância da coleta seletiva, reaproveitamento de 

materiais, reciclagem, construção de aterros sanitários etc. Ações simples e acessíveis podem incidir 

diretamente nesse problema, como o reaproveitamento de materiais. Assim, este projeto propõe uma 

maneira de utilizar materiais recicláveis, que se assemelhem às figuras geométricas espaciais, para 

construir um jardim vertical na escola. Além de ser algo decorativo, esse jardim ocupa pouco espaço e 

contribui com o meio ambiente. Os jardins verticais tornaram-se uma maneira de trazer plantas para 

lugares com pouco espaço, além de melhorar a qualidade do ar em centros urbanos. Este projeto 

permitirá aos alunos perceberem a importância de cuidar do meio ambiente, por meio de atitudes 

conscientes, acessíveis e interessantes, uma vez que a praticidade deste projeto permite a reprodução 

em ambiente externo à escola, como uma decoração de baixo custo. 

Objetivos 
 Conscientizar os alunos acerca da importância do meio ambiente e da sua preservação. Estimular a 

criatividade no reaproveitamento de materiais. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Arte 

 Língua Portuguesa 

 

Objetos de 
conhecimento 

 Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos 

(vértices, faces e arestas). 

 Planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. 

 Fono-ortografia. 

 Elementos notacionais da escrita. 

 Processos de criação. 

Habilidades  EF06MA17: Quantificar e estabelecer relações entre o número de 

vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu 

polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção 

espacial. 

 EF69AR06: Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 

base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
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convencionais, alternativos e digitais. 

 EF69LP09: Planejar uma campanha publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou 

evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido 

– cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, 

spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, 

áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 

estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. 

 EF67LP32: Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as 

convenções da língua escrita. 

 EF67LP33: Pontuar textos adequadamente. 

Competências gerais  CG2: 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. 

 CG4: 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. 

 CG6: 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. 

 CG7: 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. 

 CG10: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Temas contemporâneos  Educação ambiental. 

 Vida familiar e social. 

 Educação para o consumo. 
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Recursos necessários 
 Materiais recicláveis (garrafas PET, caixas em formato de paralelepípedo, latas de alumínio, entre 

outros). 

 Arruelas. 

 Pallets, ripas de madeira ou cordas (conforme sua escolha de jardim vertical). 

 Mudas e plantas. 

 Terra. 

 Papel kraft. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Tesoura para tecido (manuseio exclusivo do professor). 

 Papel quadriculado. 

 Lápis grafite. 

 Canetas hidrocor. 

 Lápis de cor. 

 Régua. 

 Papel sulfite. 

Produto final 
 Campanha de conscientização da comunidade externa sobre a importância da reciclagem e sobre o 

reaproveitamento de materiais e oficina para construção de um jardim vertical. 

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 3 aulas 

3ª etapa 2 aulas  

Etapa final 3 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 10 aulas  

Etapas do projeto 
Apresente, antecipadamente, a ideia aos demais colegas de trabalho, principalmente aos 

professores das disciplinas integradas. Combine prazos, datas, etapas compartilhadas, frentes de 

trabalho e demais necessidades.  

1ª etapa (1 aula: cerca de 50 minutos) 

A etapa será iniciada com a apresentação do projeto aos alunos: o tema, a justificativa, o produto 

final, suas etapas, os professores integrantes e o modo de avaliação contínuo.  

Para iniciar a aula, fomente uma discussão para um diagnóstico dos conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito da reciclagem, do reaproveitamento de materiais, da coleta seletiva, das construções 

ecologicamente corretas, das técnicas de preservação do meio ambiente em centros urbanos etc. Você 

pode usar os questionamentos para sustentar a discussão:  
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 Em sua casa, você e seus familiares têm o hábito da coleta seletiva?  

 Em sua opinião, qual a importância da reciclagem para o meio ambiente?  

 Ao realizar o descarte irregular do lixo, além da poluição, o que mais isso causaria ao meio 

ambiente?  

 Você sabe a diferença entre reciclagem e reaproveitamento? 

 Como podemos auxiliar na preservação do meio ambiente em casa? 

 Há coleta seletiva no seu bairro? 

Para enriquecer o diálogo entre os alunos e auxiliá-los nessas orientações iniciais, você pode levar 

textos, cartilhas, além de vídeos ou outros materiais sobre reciclagem que julgar interessantes. 

Sempre vá evidenciando, mediante as discussões, hábitos que preservem o meio ambiente, 

incentivando a coleta, a busca por informações sobre algo ecologicamente correto e afins. Por 

exemplo: em relação à primeira questão, caso muitos alunos respondam que não têm o hábito da 

coleta seletiva, explique a importância de fazer a separação do lixo para que esses materiais tenham o 

destino correto. Quanto à terceira questão, explique que, além da poluição do meio ambiente, esses 

materiais podem causar a morte de diversas espécies presentes em lagos/rios.  

 

2ª etapa (3 aulas: cerca de 150 minutos) 

Nesta etapa, organize os alunos em grupos de cinco alunos, no máximo. Explique que eles deverão 

realizar uma pesquisa sobre jardins verticais ou, se preferir, reserve um horário no laboratório de 

informática da escola. Utilize o seguinte roteiro: 

 O que são jardins verticais? 

 Como construir um jardim vertical? 

 Quais os tipos de plantas que podem ser cultivadas nesse modelo de jardim? 

Além da pesquisa, os alunos deverão realizar uma campanha de conscientização dos moradores 

próximos à escola, sobre a importância da reciclagem e o reaproveitamento de materiais, solicitando 

aos moradores que colaborem com o projeto, entregando, aos alunos, materiais recicláveis e mudas 

de plantas que poderão ser utilizadas na confecção do jardim vertical. Essa campanha pode estender-

se aos pais, responsáveis, familiares, amigos e vizinhos dos alunos, sempre sob orientação de um 

adulto. 

Para essa campanha, os alunos poderão confeccionar cartazes que evidenciem a importância do 

reaproveitamento de materiais conforme é sugerido na habilidade EF69LP09, bem como a destinação 

correta do lixo para o meio ambiente. Nesse processo, observe se os alunos estão pontuando os textos 

corretamente e adequando-os às normas gramaticais exploradas nas habilidades EF67LP32 e 

EF67LP33 da BNCC, visto que o objetivo é entregar esses cartazes aos moradores. 

 

3ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Com as pesquisas e os materiais necessários à construção do jardim vertical, peça que os alunos 

contribuam com informações sobre essa atividade. Possivelmente, cada grupo conduzirá a discussão a 

diferentes modelos de jardins verticais e materiais coletados, desde os mais sofisticados aos mais 

simples. 

Aproveite esse momento reservando uma aula para explorar a semelhança das embalagens 

recolhidas pelos alunos com as figuras geométricas espaciais e suas características, trabalhando 

relações entre a quantidade de vértices, de arestas na base dos prismas e das pirâmides, conforme é 
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sugerido na habilidade EF06MA17 da BNCC. Também é possível desmontar algumas embalagens para 

trabalhar a planificação ou, então, traçar o contorno de suas faces em uma folha. Os formatos de 

paralelepípedo são os mais comuns, mas é possível encontrar embalagens que se assemelhem a 

cilindros e a alguns tipos de prismas. Se julgar necessário, nesta etapa, providencie, antecipadamente, 

e complemente com algumas figuras obtidas por moldes. Após esse diálogo com os alunos, será 

possível verificar qual material é mais adequado para a confecção do jardim vertical, em relação à 

função e à resistência, por exemplo. 

Caso os alunos optem pelo jardim feito com cordas, serão necessárias duas arruelas por 

embalagem, corda ou arame. Optando por pallets ou ripas de madeira, será necessária a utilização de 

pregos e assim por diante. Também organize o cronograma de um dia temático, como será necessário 

o espaço, realize as atividades no pátio ou na quadra da escola.  

 

Etapa final (3 aulas: cerca de 150 minutos) 

A etapa final consiste na oficina. Prepare, previamente, a divulgação e a inscrição da comunidade 

escolar e seu entorno para a oficina. Converse com todos os professores anteriormente e organize a 

escola para receber as atividades. Caso os alunos não tenham conseguido arrecadar mudas com os 

moradores, providencie na secretaria de meio ambiente da sua cidade ou em alguma ONG de 

preservação ao meio ambiente. Verifique a possibilidade de utilizar plantas que possam ser utilizadas 

na cozinha da escola, como verduras ou temperos. Nesse momento, é importante solicitar a ajuda de 

outros professores ou profissionais da escola. Se julgar necessário, considere dividir esta etapa em 

mais aulas. 

Você e os demais professores precisarão de tesouras para tecido, para cortarem as embalagens PET. 

Oriente, então, a construção do jardim vertical. Você pode ir construindo um, simultaneamente, 

exemplificando as etapas. Use as imagens que você levou para os alunos na etapa 4, deixando uma em 

cada grupo, como modelo. Se optar pelo jardim com cordas, explique que: 

 Primeiro, precisamos medir a abertura horizontal na embalagem PET, de modo que sobrem laterais 

para passar a corda e para que ela permaneça firme. 

 Depois, faça quatro furos na embalagem, de modo que a abertura fique virada para cima, e 

atravesse-na. 

 Passe a corda pelo furo do lado da abertura e pelo furo na sua perpendicular, coloque uma arruela e 

passe a corda por dentro da arruela, formando uma espécie de “obstáculo” para a embalagem. 

Repita o procedimento com o outro par de furos. 

 Encaixe quantas embalagens julgar conveniente. Coloque terra e plante a muda. Analise proporção, 

escala das cordas, organização da estrutura. Se quiser, você pode decorá-lo com fitas ou pintar as 

embalagens. 

Caso os alunos apresentem dificuldades nas etapas de corte, auxilie‐os, utilizando uma tesoura 

para tecido. Não permita que os alunos manuseiem essa tesoura, a fim de evitar acidentes. 

Organize uma escala para que os alunos organizem-se entre as oficinas e a apresentação dos 

materiais. Oriente os alunos a explicarem aos visitantes que, além de ser um objeto de decoração, o 

jardim vertical auxilia o meio ambiente com o reaproveitamento de materiais, sua possibilidade de 

regular a temperatura e a umidade do ambiente, seu potencial em ser filtro da poluição do ar, por 

trazer verde às residências e melhorar a estética do ambiente. Explique que também pode ser usado 

como horta, pode-se plantar nele: hortelã, salsinha, cebolinha etc, como mencionado na habilidade 
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EF60AR06 da BNCC. No final, todos podem levar seus jardins ou, caso prefiram, deixar na escola, como 

produto e recordação da oficina.  

 

Avaliação de aprendizagem (1 aula: cerca de 50 minutos) 
A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como: desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização com base no tema. Fique atento a esses aspectos 

em todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que apresentam 

dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 Entendi o tema, com base nas ações do projeto? 

 Minha atitude contribuiu para a conscientização da sociedade e para a preservação do meio 

ambiente? 

 Em que este projeto contribuiu para mim? 

 Fiz todas as pesquisas e as tarefas propostas? 

 O que mais gostei de fazer ao participar deste projeto? 

 Ajudei os colegas que apresentaram dificuldades? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 
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