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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) com os 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 desse bimestre. Além disso, são 

apresentadas orientações para o acompanhamento constante das aprendizagens dos alunos 

relacionadas com os 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 e um projeto integrador. 
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Quadro detalhado do bimestre 
O quadro a seguir apresenta como a coleção relaciona os objetos do conhecimento, as habilidades 

e as competências da BNCC aos objetivos específicos do livro do estudante no 4º 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 que 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 10 – Quadriláteros e formas circulares 

Objetivos específicos  Identificar os elementos de um quadrilátero. 

 Classificar quadriláteros em paralelogramos ou trapézios. 

 Verificar as propriedades dos paralelogramos. 

 Classificar paralelogramos em retângulos, losangos ou quadrados. 

 Construir paralelogramos utilizando régua, compasso e transferidor. 

 Identificar os elementos de um trapézio. 

 Classificar os trapézios em trapézios retângulos, trapézios escalenos 

ou trapézios isósceles. 

 Observar as propriedades de um trapézio isósceles. 

 Identificar formas circulares presentes em situações do dia a dia e 

em objetos. 

 Identificar os elementos de uma circunferência.  

 Compreender a diferença entre circunferência e círculo. 

 Construir circunferências e círculos utilizando o compasso. 

 Observar a posição relativa entre ponto e circunferência, reta e 

circunferência e entre duas circunferências. 

Objetos de conhecimento  Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de 

quadriláteros. 

 Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 

regulares. 

Habilidades  EF08MA14: Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da 

identificação da congruência de triângulos. 

 EF08MA15: Construir, utilizando instrumentos de desenho ou 

softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 

90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

 EF08MA16: Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um 

algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer 

área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de 

esquadros e compasso. 

Competências   Competência geral 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 
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criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas. 

 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. 

Capítulo 11 – Medidas de área 

Objetivos específicos  Calcular a medida de área de paralelogramos, triângulos, trapézios, 

losangos e círculos. 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo medida da área de 

paralelogramos, triângulos, trapézios, losangos e círculos. 

Objetos de conhecimento  Área de figuras planas. 

 Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades  EF08MA19: Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas 

de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de 

área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como 

determinar medida de terrenos. 

Competências   Competência geral 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. 

 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 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. 

 Competência específica de Matemática 3: Compreender as relações 

entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 

Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo 

segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções. 

Capítulo 12 – Medidas de volume e de capacidade 

Objetivos específicos  Reconhecer unidades de medida de volume e de capacidade. 

 Transformar unidades de medida de volume. 

 Calcular a medida do volume de paralelepípedos retângulos e de 
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cilindros. 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo da medida de 

volume. 

 Estabelecer relações entre as unidades de medida de volume e de 

capacidade. 

Objetos de conhecimento  Volume de cilindro reto. 

 Medidas de capacidade. 

Habilidades  EF08MA20: Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro 

cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver 

problemas de cálculo de capacidade de recipientes. 

 EF08MA21: Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo 

do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. 

Competências   Competência geral 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. 

 Competência geral 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. 

 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 7: Desenvolver e/ou discutir 

projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

Ao longo desse 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. 
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Práticas didático-pedagógicas propostas para o bimestre 

 Atividades que envolvam a análise de situações do cotidiano. 

 Atividades que recorram à utilização de mapas. 

 Atividades de elaboração de questões e problemas. 

 Atividades em que se utilize o tangram. 

 Atividades em que se utilize a calculadora. 

 Atividades em que se utilizem régua, transferidor, esquadro e/ou compasso. 

 Atividades que trabalhem a classificação de quadriláteros em retângulos, losangos e 

quadrados. 

 Atividades que trabalhem a classificação de trapézios em retângulos, escalenos e isósceles. 

 Atividades que envolvam a posição relativa entre ponto e circunferência, reta e circunferência, 

e entre duas circunferências. 

 Atividades que abordem polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência. 

 Atividades que envolvam a medida de comprimento da circunferência. 

 Atividades que abordem a construção de circunferências com a utilização de régua e 

compasso. 

 Atividades que explorem a utilização de instrumentos de medida. 

 Atividades que envolvam medidas de área de figuras planas utilizando medidas padronizadas e 

não padronizadas.  

 Atividades que envolvam medidas de volume de cubos e paralelepípedos. 

 Atividades que envolvam a medida de volume de cilindro. 

 Atividades que explorem as unidades de medida de capacidade: litro e mililitro. 

 

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

do espaço e a organização dos alunos podem ser um diferencial fundamental para o alcance dos 

objetivos pretendidos. Em relação às práticas didático-pedagógicas sugeridas, essa gestão pode 

colaborar com o sucesso dessas práticas, 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 a 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 pode ser conveniente para analisar o 

andamento da atividade em cada um dos grupos e a participação de cada integrante. Essa ação 
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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 da turma.  

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

antecipadamente sobre o tempo esperado para conclui-la. Nessa estimativa de tempo, 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 tenham concluído. 

 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 de tempo  

das aulas. 
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Atividades recorrentes propostas para o 

bimestre 
Neste 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 régua, transferidor, esquadro e compasso 
Com a utilização de ferramentas de construções geométricas, como régua, transferidor, esquadros 

e compasso, o professor pode abordar atividades que englobem a medição de objetos do cotidiano 

escolar e a construção de alguns lugares geométricos, como circunferências, ângulos e outros. A 

abordagem desses recursos em sala de aula permite considerar aspectos da Competência específica 5, 

ao utilizar processos e ferramentas matemáticas para resolver e validar problemas. 

 

Atividades de trabalho em grupo 
Em atividades em grupo, os alunos têm a oportunidade de construir argumentos para justificar suas 

opiniões, observar e participar de diferentes resoluções, opinar e expor suas ideias, e também 

exercitar a colaboração e a solidariedade, contemplando a Competência Geral 9 da BNCC, 3ª versão. 

Nesse tipo de trabalho, é importante que eles aprendam a respeitar uns aos outros e a compreender 

que existem ideias e opiniões diferentes das suas próprias. 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Verifique a quantidade de réguas, transferidores, 

esquadros e compassos disponíveis em sala de 

aula. Caso não haja materiais para todos os 

alunos, separe-os em duplas ou grupos. 

Certifique-se, no decorrer da atividade, de que 

todos os alunos, sem exceção, manuseiem os 

instrumentos corretamente. 

Atividades nas quais os alunos devam construir 

polígonos regulares, utilizando instrumentos de 

desenho, possibilitam o desenvolvimento da 

habilidade EF08MA15. 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Durante o trabalho em grupo, observe se todos 

os alunos estão participando e cooperando uns 

com os outros, e incentive-os a expor suas 

opiniões de maneira respeitosa. Ao final do 

trabalho, promova um momento de discussão 

entre os grupos para que as resoluções e 

conclusões sejam compartilhadas com toda a 

turma. 

O trabalho em grupo é sugerido em algumas 

atividades que envolvem demonstração de 

propriedade de quadriláteros, construção de 

polígono regular e resolução de problemas 

envolvendo medida de área de figuras 

geométricas planas, o que favorece o 

desenvolvimento das habilidades EF08MA14, 

EF08MA15 e EF08MA19. 
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Atividades desafiadoras 
Para aprofundar a aprendizagem dos alunos, uma possibilidade é utilizar atividades desafiadoras 

que relacionem diferentes conteúdos ou que exijam um pouco mais de conhecimento por parte deles. 

Essas atividades estimulam a Competência Geral 2 da BNCC, 3ª versão, pois exercitam a curiosidade 

intelectual dos alunos e permitem que eles inventem soluções com base no conhecimento adquirido 

de diferentes áreas. 

 

  

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Peça aos alunos que registrem o máximo de 

informações possíveis no caderno. Isso vale para 

cálculos errados, ideias que não deram certo, 

tentativas e erros. Esse tipo de material serve 

para que, futuramente, os alunos vejam quais 

foram os pontos que eles cometeram erros, 

permitindo, assim, que eles próprios corrijam 

seus enganos. 

Atividades desafiadoras envolvendo 

demonstração de propriedade de quadriláteros, 

construção de polígonos regulares e medida do 

volume do paralelepípedo retângulo auxiliam o 

desenvolvimento das habilidades EF08MA14, 

EF08MA15 e EF08MA21. 
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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 necessitam 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 a realização das 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, seja 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 na 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 com objetivos essenciais que precisam ser garantidos aos alunos. 

De acordo com o que preconiza a BNCC, a seguir, são elencados objetivos essenciais do 4º 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 

Construir paralelogramos utilizando régua, 

compasso e transferidor. 

 EF08MA15: Construir, utilizando instrumentos 

de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam a 

medida da área de paralelogramos, triângulos, 

trapézios, losangos e círculos. 

 EF08MA19: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de área de figuras 

geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), 

em situações como determinar medida de 

terrenos. 

Estabelecer relações entre as unidades de 

medida de volume e de capacidade. 

 EF08MA20: Reconhecer a relação entre um 

litro e um decímetro cúbico e a relação entre 

litro e metro cúbico, para resolver problemas 

de cálculo de capacidade de recipientes. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam o 

cálculo da medida de volume. 

 EF08MA21: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam o cálculo do volume de recipiente 

cujo formato é o de um bloco retangular. 
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Projeto integrador 

Tema: Funcionalidade das Embalagens 
 

Questão desafiadora 
Os conteúdos como medida de volume e capacidade, trabalhados por meio de atividades 

envolvendo funcionalidades das embalagens, podem proporcionar uma aprendizagem significativa? 

 

Justificativa 
As embalagens deixaram de ser apenas algo para proteger e facilitar o transporte de produtos em 

geral. Elas têm informações importantes com o objetivo de orientar sobre composição, informação 

nutricional e estão cada vez mais modernas, de maneira a atrair os consumidores a adquirirem o 

produto. 

Hoje em dia, os fabricantes estão sempre em busca de novas soluções, que tragam mais 

praticidade, mas sem deixar de pensar na conservação, principalmente com relação a produtos 

alimentícios, a fim de que a saúde do consumidor não seja afetada. 

Outro ponto importante é quanto ao acesso das pessoas às embalagens, muitas das quais vêm com 

a escrita em braile, para as pessoas com deficiência visual. Assim, este projeto busca levar o assunto à 

sala de aula com o objetivo de fazer os alunos pensarem um modo de melhorar o formato das 

embalagens dos produtos que encontramos nos supermercados, sem que o volume seja alterado, 

facilitando para o consumidor. 

Objetivos 
 Compreender o conceito de volume de um bloco retangular por meio da confecção de embalagens. 

 Confeccionar novas embalagens para os produtos que encontramos nos supermercados sem alterar 

o volume. 

 Reconhecer e resolver problemas com medida de capacidade de recipientes. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Língua Portuguesa 

 

Objetos de 
conhecimento 

 Volume de cilindro reto. 

 Medidas de capacidade. 

 Planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. 

 Produção de textos jornalísticos orais. 

Habilidades  EF08MA20: Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico 

e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de 

cálculo de capacidade de recipientes. 

 EF08MA21: Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do 

volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. 

 EF69LP09: Planejar uma campanha publicitária sobre 
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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.  

 EF89LP11: Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, 

envolvendo o uso articulado e complementar de diferentes peças 

publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de 

jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da 

escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a 

comunidade escolar, da definição do público-alvo, das peças que serão 

produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão 

utilizadas. 

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 alimentar e nutricional. 

 Vida familiar e social. 

 Educação para o consumo. 

 Ciência e Tecnologia. 
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Recursos necessários 
 Papelão. 

 Cartolina. 

 Régua. 

 Tubo de cola.  

 Lápis de cor. 

 Tesouras com pontas arredondadas. 

 Embalagens descartáveis. 

 Laboratório de informática. 

 Aparelho que grave vídeos. 

Produto final 
Desenvolver uma campanha para as novas embalagens elaboradas pelos alunos e, por meio de um 

vídeo divulgado nas mídias sociais da escola, apresentar cada uma delas à comunidade.  

 

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

Duração do projeto 

1ª etapa 3 aulas 

2ª etapa 2 aulas 

Etapa final 2 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 8 aulas  

 

Etapas do projeto 

1ª etapa (3 aulas: cerca de 150 minutos) 

Inicie o projeto dialogando com os alunos a respeito das diferentes funções das embalagens. 

Explique, por exemplo, que elas servem para informar sobre os produtos e que há algum tempo vêm 

sendo pensadas e fabricadas de modo a exercer algumas funcionalidades aos consumidores. Para 

enriquecer o diálogo, realize algumas indagações: 

 em sua opinião, quais são as principais funções das embalagens dos produtos que consumimos? 

 por que as embalagens não têm um padrão único? 

 qual é a importância de pensar um modelo padrão em relação a custo-benefício, praticidade ou 

mesmo saúde do consumidor? 

Permita um momento da aula para que os alunos possam se expressar e, com base nas respostas, 

esclareça as dúvidas. 

Em seguida, organize os alunos em grupos e os oriente a realizar uma pesquisa sobre as 

embalagens, suas funções e as principais informações que devem estar contidas nelas. Peça que 

comparem as de 500 ml com as de 1 litro e diga para pensarem na relação entre litro e decímetro 
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cúbico, bem como entre litro e metro cúbico, explorando, assim, as habilidades EF08MA20 e 

EF08MA21 da BNCC. Caso tenham dificuldade para encontrar essas informações, solicite que acessem, 

como fonte de pesquisa, o site da Associação Brasileira de Embalagem – ABRE. Disponível em: 

<http://www.abre.org.br/>. Acesso em 6 nov. 2018. 

 

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

Após a realização da pesquisa, oriente cada um dos grupos a escolher e levar à sala de aula 

embalagens de determinados produtos que costumam comprar. Peça que as embalagens tenham 

formatos já estudados por eles, como paralelepípedo retângulo, cubo ou cilindro. 

Peça aos alunos a criarem, utilizando os recursos necessários, novas embalagens para o produto 

que escolheram, de maneira que fique mais prática aos consumidores sem que a medida do volume 

do produto seja alterado. Caso apresentem dúvidas, oriente-os a tomar como base a pesquisa feita na 

etapa anterior, assim como a referência sugerida. 

 

Etapa final (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Após cada um dos grupos ter concluído a segunda etapa, peça que criem uma campanha em 

formato de vídeo, o qual será exposto nas mídias sociais da escola, com o objetivo de divulgar a nova 

embalagem, explicando quais foram às mudanças adotadas e por que é mais adequada para 

armazenar o produto. 

Durante o desenvolvimento desta campanha, as habilidades EF69LP09 e EF89LP11 da BNCC 

poderão ser trabalhadas junto com o professor de língua portuguesa. 

 

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 o tema, entre outros. Fique atento a esses 

aspectos em todas as etapas e, se necessário, altere o planejamento para ajudar alunos que 

apresentarem dificuldades. 

Se julgar conveniente, reproduza a autoavaliação abaixo, de modo que eles também possam refletir 

sobre o próprio desempenho ao longo do projeto. 

 Auxiliei meus colegas nas atividades propostas? 

 Respeitei a opinião dos meus colegas? 

 Fui responsável com os prazos e a organização do trabalho? 

 Ajudei os colegas que apresentaram dificuldades? 

 Colaborei com a elaboração da nova embalagem para o produto destinado? 

 O que mais gostei de fazer ao participar deste projeto?  

  

http://www.abre.org.br/
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