
 
 

 

Matemática – 9º ano – 1º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

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 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 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 1 – Potências e raízes 

Objetivos específicos  Calcular potências. 

 Identificar os elementos da radiciação. 

 Calcular raízes. 

 Escrever potências com expoentes fracionários por meio de uma 

raiz e vice-versa. 

 Resolver expressões utilizando as propriedades da radiciação. 

 Simplificar radicais. 

 Introduzir fator externo em um radical. 

 Efetuar adição, subtração, multiplicação e divisão com raízes. 

 Racionalizar denominadores. 

Objetos de conhecimento  Potências com expoentes negativos e fracionários. 

 Números reais: notação científica e problemas. 

Habilidades  EF09MA03: Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências 

com expoentes fracionários. 

 EF09MA04: Resolver e elaborar problemas com números reais, 

inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. 

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 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 
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conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções. 

Capítulo 2 – Equações do 2º grau e sistemas de equações 

Objetivos específicos  Reconhecer uma equação do 2º grau. 

 Identificar os elementos de uma equação do 2º grau. 

 Classificar equações do 2º grau em completas ou incompletas. 

 Escrever equações do 2º grau na forma reduzida. 

 Representar situações por meio de uma equação do 2º grau. 

 Determinar as soluções de uma equação do 2º grau. 

 Determinar a quantidade de raízes reais distintas de uma equação 

do 2º grau analisando o valor do discriminante. 

 Compreender a relação entre as raízes e os coeficientes de uma 

equação do 2º grau. 

 Resolver sistemas que recaem em equações do 2º grau. 

Objetos de conhecimento  Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. 

 Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de 

fatorações. 

Habilidades  EF09MA09: Compreender os processos de fatoração de expressões 

algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, 

para resolver e elaborar problemas que possam ser representados 

por equações polinomiais do 2º grau. 

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 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 3 – Matemática financeira 

Objetivos específicos  Reconhecer elementos da Matemática financeira no dia a dia. 

 Calcular porcentagens abordadas em situações do dia a dia. 

 Calcular acréscimos e descontos sucessivos em diferentes situações, 

inclusive em contextos de matemática financeira. 

 Identificar os termos utilizados para calcular juro. 

 Compreender e realizar cálculos nos sistemas de juro simples e de 

juro composto. 
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Objetos de conhecimento  Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais 

sucessivos. 

Habilidades  EF09MA05: Resolver e elaborar problemas que envolvam 

porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e 

a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso 

de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. 

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 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 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. 

 

Práticas didático-pedagógicas propostas para o bimestre 

 Atividades desafiadoras. 

 Atividades com cálculo mental, aproximações, estimativa ou arredondamento. 

 Atividades de elaboração de questões e problemas. 

 Atividades em grupo. 

 Atividades que envolvem o uso da calculadora. 

 Atividades que abordem situações do dia a dia. 

 Atividades que explorem a potenciação com expoente negativo e fracionário. 

 Atividades envolvendo potenciação com base negativa. 

 Atividades que abordem notação científica. 

 Atividades que explorem o cálculo de raiz quadrada e raiz cúbica de um número racional. 

 Atividades que explorem o cálculo da raiz quadrada exata e aproximada de um número. 

 Atividades que abordam simplificação de radicais e operações com radicais. 

 Atividades envolvendo racionalização de denominador. 

 Atividades que envolvem equações do 2º grau com uma incógnita. 

 Atividades que envolvem o estudo das raízes de uma equação do 2º grau. 

 Atividades que envolvem sistema de duas equações com duas incógnitas. 

 Atividades que exploram porcentagem, no contexto de Matemática financeira. 

 Atividades que abordam acréscimos sucessivos. 

 Atividades que abordam descontos sucessivos. 

 Atividades que exploram juros simples e compostos. 
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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 

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 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 poderão 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, e isso abre 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, enriquecendo a capacidade criativa dos alunos e permitindo 

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  

Eventualmente, ao trabalhar atividades que 

envolvem elaboração de problemas pelos alunos, 

escolha um ou dois problemas, que considerar 

convenientes, para serem resolvidos pela turma 

toda. Essa prática pode despertar nos alunos um 

maior engajamento em atividades desse tipo. 

Algumas atividades propõem a elaboração de 

problemas envolvendo acréscimos sucessivos, 

possibilitando o desenvolvimento da habilidade 

EF09MA05. 
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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. 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. 

 

 

Atividades desafiadoras 
As atividades que envolvem desafios sempre abordam diversos quesitos importantes. Podemos 

citar, como exemplo, o fato de que, num contexto como esse, a atividade permite exercitar a 

curiosidade do aluno, instigar a investigação, a reflexão e a imaginação, além da criatividade, que são 

aspectos abordados pela Competência geral 2 da BNCC. 

 

 

  

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 potências com expoente 

fracionário, o que favorece o desenvolvimento da 

habilidade EF09MA03. 

Dica(s) para desenvolver a atividade Exemplo  

Peça aos alunos que registrem no caderno o 

máximo de informações possíveis. 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 em que eles cometeram erros, 

permitindo, assim, que eles próprios corrijam 

seus enganos. 

Atividades que desafiam o aluno a resolver 

equações do 2º grau pelo método de completar 

quadrados possibilitam o desenvolvimento da 

habilidade EF09MA09. 
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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 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 

Calcular potências e raízes, e escrever potências 

com expoentes fracionários por meio de uma raiz 

e vice-versa. 

 EF09MA03: Efetuar cálculos com números 

reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários. 

Efetuar adição, subtração, multiplicação e divisão 

com raízes. 

 EF09MA04: Resolver e elaborar problemas 

com números reais, inclusive em notação 

científica, envolvendo diferentes operações. 

Determinar as soluções de uma equação do 2º 

grau e resolver sistemas que recaem em 

equações do 2º grau. 

 EF09MA09: Compreender os processos de 

fatoração de expressões algébricas, com base 

em suas relações com os produtos notáveis, 

para resolver e elaborar problemas que 

possam ser representados por equações 

polinomiais do 2º grau. 

Calcular acréscimos e descontos sucessivos em 

diferentes situações, inclusive em contextos de 

matemática financeira. 

 EF09MA05: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a 

determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias 

digitais, no contexto da educação financeira. 
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Ática, 1998. 

GREEN, Dan. Álgebra e geometria: um livro nada quadrado. São Paulo: Girassol, 2011. 

HASTINGS, David Felipe. Dinho e suas finanças. Rio de Janeiro: FGV, 2015. 

IMENES, Luiz Marcio Pereira. Pra que serve matemática? Equação do 2º grau. São Paulo: Atual, 2004. 
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Sugestões para o professor 
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Ibpex, 2008. 
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São Paulo: Polo Books, 2016.  

CREASE, Robert P. As grandes equações: a história das fórmulas matemáticas mais importantes e os 

cientistas que as criaram. Tradução de Alexandre Cherman. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

DOMINGOS, Reinaldo. Ter dinheiro não tem segredo. São Paulo: DSOP Educação Financeira, 2012. 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: matemática comercial, matemática financeira, 

estatística descritiva. São Paulo: Atual, 2013. 

RIBEIRO, Alessandro Jacques. Álgebra para a formação do professor: explorando os conceitos de 

equação e função. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. 

STEWART, Ian. Dezessete equações que mudaram o mundo. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

VERMA, Surendra. Ideias geniais na matemática: maravilhas, curiosidades, enigmais e soluções 

brilhantes da mais fascinante das ciências. Belo Horizonte: Gutenberg, 2014. 
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Projeto integrador 

Tema: Radiações eletromagnéticas não ionizantes 
 

Questão desafiadora 
O que é radiação ionizante? Qual a sua importância? Quais os efeitos da radiação para nossa 

saúde? 

 

Justificativa 
Um tema relevante da atualidade são as radiações eletromagnéticas. Em Física, entendemos 

radiação como a propagação de energia por meio de ondas, existindo dois tipos de radiação: ionizante, 

como os raios x e as radiações alfa, beta e gama; e radiações não ionizantes, encontradas em forma de 

micro-ondas, de ondas de rádio e de televisão. Neste projeto, trabalharemos a radiação não ionizante, 

que se propaga no vácuo e não possui energia suficiente para retirar dos átomos os elétrons. 

Entretanto, nas ligações químicas, ela é capaz de romper moléculas.  

No território nacional, temos um órgão denominado de ICNIRP (Comissão Internacional de 

Proteção Contra Radiações), que determina os parâmetros de referência para a segurança da 

população, como os limites desses meios em lugares nas proximidades de creches, de escolas, de 

residências e de hospitais, elaborando estruturas de monitoramento de campos magnéticos, em 

especial, das estações de telecomunicações nas proximidades dos centros urbanos.  

Com base nisso, será realizada uma exposição de cartazes e apresentações à comunidade em geral, 

sobre esse tipo de radiação.  

 

Objetivos 
 Aprender o conceito de radiação. 

 Compreender o uso da radiação no cotidiano. 

 Diferenciar radiação ionizante de não ionizante. 

 Compreender o uso de notação científica. 

 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Ciências 

 Língua Portuguesa 

Objetos de 
conhecimento 

 Números reais: notação científica e problemas. 

 Aspectos quantitativos das transformações químicas. 

 Estrutura da matéria. 

 Radiações e suas aplicações na saúde. 

 Planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. 

 Estratégias de produção: planejamento, textualização, revisão e edição 

de textos publicitários. 
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Habilidades  EF09MA04: Resolver e elaborar problemas com números reais, 

inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. 

 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. 

 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.). 

 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. 

 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. 

 CG5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 CG8: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar  
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com elas. 

 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  Saúde. 

 Ciência e tecnologia. 

 

Recursos necessários 
 Projetor de imagens. 

 Laboratório de informática ou biblioteca. 

 Vídeo. 

 Cartolinas. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Canetas hidrocor. 

 Lápis grafite. 

Produto final 
 Exposição de cartazes e apresentações à comunidade em geral sobre a radiação não ionizante.  

 

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

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 3 aulas 

3º etapa 2 aulas 

Etapa final 2 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 9 aulas  

 

Etapas do projeto 

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

Reúna-se, antecipadamente, com os professores responsáveis pelos demais componentes 

curriculares envolvidos no projeto, combine momentos oportunos para a contribuição de cada um 

deles nas atividades a serem realizadas e discuta o cronograma e as etapas a serem desenvolvidas. Por 

ser o professor líder, é importante que você direcione o trabalho dos demais e procure envolvê-los 

desde as etapas iniciais.  

Inicie esta etapa promovendo um dialogo com os alunos com finalidade diagnóstica dos 

conhecimentos prévios deles sobre radiação. Seguem alguns questionamentos que podem ser feitos: 

  você sabe o que é radiação? Quais são os tipos? 
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  você sabe o que é radiação não ionizante? Como identificá-la? 

  existe unidade de medição para a radiação? 

  como podemos representar números muitos grandes ou muitos pequenos aplicados em Física? 

Deixe os alunos falarem livremente e promova uma discussão conduzindo para uma retomada de 

conteúdo sobre a notação científica e sua aplicação, conforme sugere a habilidade EF09MA04, 

buscando resolver e elaborar problemas no contexto da unidade de medida para a radiação. Enfatize a 

problemática do número com muitas casas e como erros ou aproximações podem ser mais simples e 

usuais com o uso das notações científicas. 

Pode-se dar o exemplo do espectro eletromagnético, no qual temos: 

Tipo Frequência (em hertz) 

Ondas de rádio 106 

Micro-ondas 1010 

Raios infravermelhos 1012 

Raios ultravioletas 1016 

Para complementar essa discussão, busque auxílio com o professor de Ciências para tratar dos tipos 

de radiação e seus efeitos colaterais nas moléculas. Sugere-se que explore a diferenciação entre os 

tipos ionizantes e não ionizantes, esclarecendo que a grande maioria das coisas transmite alguma 

forma de energia e que isso caracterizará a radiação. Isso pode explorar as habilidades EF09CI06 e 

EF09CI07 ao mostrar as aplicações dessas radiações no cotidiano, como em aparelhos de ultrassom, 

telefones celulares, forno de micro-ondas, e também esclarecer que muitos dos avanços tecnológicos 

ocorreram devido ao conhecimento existente sobre os tipos de radiação.  

Após o período de discussão, como sugestão para o fechamento dessa etapa, apresente aos alunos 

um vídeo que diferencia a radiação ionizante da não ionizante.  

 O nosso incrível Universo. O que é radiação e como ela interage com os seres vivos? Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WzUmXlHI-M8>. Acesso em: 24. out. 2018.  

Após esse diálogo, apresente aos alunos o tema deste projeto e como ele será desenvolvido no 

decorrer das aulas e que, ao final, será realizada, na escola, uma exposição de cartazes aberta à 

comunidade com apresentação dos trabalhos desenvolvidos por eles. 

 

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

Nessa etapa, organize a turma em grupos de três a quatro alunos, conduza-os ao laboratório de 

informática ou à biblioteca para que realizem uma pesquisa, na internet ou em livros, sobre as 

radiações não ionizantes e apresente o roteiro de pesquisa, esclarecendo as dúvidas que surgirem. 

 O que são radiações não ionizantes?  

 Quais são os tipos de radiação não ionizante? 

 Como denotamos o comprimento de onda da radiação? 

 Quais os prejuízos que esse tipo de radiação pode provocar à nossa saúde? 

 Como amenizar os efeitos da radiação? 

 Como se dá uso da radiação para diagnosticar e tratar algumas doenças? 

Nesse momento, o professor responsável pelo componente curricular de Ciências pode auxiliá-los 

nas pesquisas. Dessa forma, as habilidades EF09CI06 e EF09CI07 poderão ser desenvolvidas em sala.  

https://www.youtube.com/watch?v=WzUmXlHI-M8
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Depois, peça aos alunos que escrevam um breve relatório sobre o investigado, contendo as 

respostas do roteiro. Nesse momento, o professor responsável pelo componente curricular de Língua 

Portuguesa pode auxiliá-los na elaboração da campanha. Assim, a habilidade EF69LP09 pode ser 

desenvolvida em sala de aula. 

 

Etapa 3 (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nessa etapa, os alunos, em posse das pesquisas realizadas na etapa anterior, deverão organizar em 

forma de cartazes os dados pesquisados. Providencie, com antecedência, cartolina e canetas hidrocor 

para serem distribuídas entre os alunos. As apresentações deverão ser ensaiadas e elaboradas.  

Os temas que podem ser trabalhados são: micro-ondas, funcionamento de celulares e de rádios, 

raios solares, raios infravermelho etc. Para auxiliá-los na elaboração dos cartazes, solicite a ajuda do 

professor responsável pelo componente curricular de Língua Portuguesa. Então, pode-se explorar a 

habilidade EF89LP11. Nessa etapa, é necessário também que seja marcado o dia da exposição de 

cartazes e das apresentações. Peça aos alunos que convidem seus familiares e amigos e divulguem o 

evento por mídias sociais. 

 

Etapa final (2 aulas: cerca de 250 minutos) 

Verifique com a direção da escola e com os demais professores dos componentes curriculares para, 

juntos, decidirem a melhor data e o melhor local para a exposição dos cartazes. 

No dia determinado, convoque os moradores do bairro e os demais alunos da escola por meio de 

convites formais ou pelas mídias sociais da escola para que visitem a exposição dos cartazes e assistam 

as apresentações dos alunos. Coordene uma escala de trabalho de maneira que todos possam 

contribuir para a organização da exposição.  

Reúna os materiais que foram produzidos pelos alunos nas etapas anteriores a fim de compor a 

exposição da campanha. É interessante que os próprios alunos expliquem aos visitantes sobre os 

trabalhos produzidos, quais eram os objetivos e como foi o desenvolvimento do projeto durante as 

aulas.  

Nessa etapa, pode ser trabalhada a habilidade EF69LP09 junto ao 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 e sensibilização ao tema. Fique atento a esses aspectos em todas 

as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar os alunos que apresentem 

dificuldades em determinados momentos. 
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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. 

 fui participativo durante o projeto? 

 cooperei com o trabalho em grupo? 

 aprendi o que é radiação não ionizante? 

 apresentei os dados da pesquisa desenvolvida? 

 o que mais gostei neste projeto? 
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