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Projeto integrador 

Tema: Arborização no bairro 
 

Questão desafiadora 
Qualquer planta serve para arborizar a cidade? Como são escolhidas as plantas para esse processo? 

 

Justificativa 
O conceito de arborização urbana está associado ao plantio de árvores e zonas verdes em 

ambientes urbanos, possuindo papel fundamental para manter o equilíbrio entre o meio ambiente e a 

qualidade de vida das pessoas. Isso porque ela contribui para a diminuição da temperatura, 

proporcionando mais espaços com sombra na cidade, auxiliando a diminuição da poluição, entre 

outros benefícios, inclusive estético.  

A arborização das cidades não é realizada de maneira aleatória, sendo realizados estudos que 

envolvem as espécies de árvores que podem ser plantadas, além de aspectos como a cultura local, a 

garantia da acessibilidade para as pessoas, a verificação da fiação elétrica e dos postes de  

iluminação etc. 

Nesse sentido, este projeto busca incentivar a arborização na cidade em que os alunos residem, ou 

ao menos na região da escola. Para isso, será realizado um mapeamento sobre as espécies de árvores 

regionais, identificando suas características principais como: se são frutíferas, qual a altura das árvores 

e a localização, entre outras. Com base nesse mapeamento, pretender-se que seja realizado um 

plantio de árvores com o auxílio da comunidade em geral.  

 

Objetivos 
 Identificar a importância da arborização. 

 Analisar consequências de ambientes arborizados e não arborizados. 

 Identificar relações trigonométricas ao calcular a medida das alturas das árvores. 

 Aplicar o Teorema de Pitágoras no cálculo para obter a medida da altura de árvores. 

 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Ciências 

 Geografia 

Objetos de 
conhecimento 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. 

 Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de 

proporcionalidade e verificações experimentais. 

 Preservação da biodiversidade. 

 Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de 

representação para analisar informações geográficas. 
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Habilidades  EF09MA13: Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, 

entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança 

de triângulos. 

 EF09MA14: Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de 

Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas 

paralelas cortadas por secantes. 

 EF09CI12: Justificar a importância das unidades de conservação para a 

preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando 

os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas 

nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

 EF09CI13: Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 

problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na 

análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-

sucedidas. 

 EF09GE15: Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com 

base em informações populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 

cartográficas. 

Competências gerais  CG1: 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.  

 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. 

 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. 

 Saúde. 
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Recursos necessários 
 Pote plástico com tampa. 

 Cópia impressa de transferidor. 

 Papelão. 

 Arame (fragmento de 15 cm, manuseio exclusivo do professor). 

 Canudo plástico. 

 Tubos de cola. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Fita adesiva. 

 Mudas de plantas. 

 Pá. 

 Regador. 

 Cartolina. 

 Canetas hidrocor. 

 Papel contact. 

 

Produto final 
 Arborização em local próximo à escola. 

 

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

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 2 aulas 

3ª etapa 2 aulas 

Etapa final 3 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 9 aulas  

 

Etapas do projeto 

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

Inicie a aula conversando com os alunos a respeito da arborização urbana, com o objetivo de 

verificar seus conhecimentos prévios em relação a essa temática.  

Para enriquecer esse diálogo, apresente documentos oficiais sobre o tema, vídeos, imagens de 

cidades arborizadas, dados estatísticos e outras informações que considere relevantes. Para isso, 

consulte algumas sugestões nas referências complementares deste projeto. 

Em seguida, faça questionamentos aos alunos que fomentem a discussão inicial em relação ao 

tema, guiando a construção do conceito de arborização urbana. Por exemplo: 
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 em sua opinião, cultivar árvores melhora nossa qualidade de vida? Por quê? 

 quais os principais benefícios que o plantio de árvores traz para as pessoas e para a cidade? 

 é possível plantar árvores de qualquer espécie e em qualquer espaço vago presente nas cidades?  

Aproveite a oportunidade para desenvolver com os alunos as habilidades EF09CI12 e EF09CI13 da 

BNCC, juntamente com o professor de Ciências.  

Ao final da aula, explique aos alunos sobre os objetivos deste projeto, o cronograma e como será 

desenvolvido o produto final. 

 

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

Nessa segunda etapa, organize os alunos em grupos com, no máximo, 4 integrantes cada, e 

providencie os materiais necessários para a construção de um teodolito. 

Inicie a etapa anotando na lousa e explicando aos alunos o que é um teodolito, uma vez que será 

utilizado tal equipamento. O teodolito é um instrumento de precisão utilizado para medir ângulos 

horizontais e ângulos verticais. 

Comente sobre esse instrumento, perguntando aos alunos se já o tinham visto pessoalmente e 

quais seriam os locais ou situações de maior uso desse instrumento. 

Nesse momento, cabe uma explicação sobre a importância histórico-social do teodolito, resgatando 

alguns fatos da própria História da Matemática, em que o uso do instrumento teve participação crucial 

na verificação de medidas de alturas. Além disso, é importante mostrar a importância e os diferentes 

usos do teodolito nos dias atuais. 

Após esse diálogo, explique aos alunos que cada grupo irá construir um teodolito, utilizando: 

 um pote de plástico com tampa. 

 papelão. 

 arame (fragmento de 15 cm). 

 canudo plástico. 

 tubos de cola. 

 tesoura com pontas arredondadas. 

 fita adesiva. 

Leve para a próxima aula cópias de transferidores para serem utilizadas pelos alunos na construção 

do teodolito. Nas referências, há explicações acerca de como construir o teodolito. 

Oriente os grupos quanto à construção do instrumento. 

 

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

Nessa etapa, verifique a possibilidade do professor responsável pelo componente curricular de 

Geografia explicar sobre a arborização em diferentes regiões do Brasil, apresentando a estrutura da 

árvore, sua regionalidade, necessidades, preservação, cuidado e os dados em mapas temáticos, 

conforme orienta a habilidade EF09GE15 da BNCC.  

Após a análise dos mapas, verifique junto à direção da escola e aos demais professores qual a 

melhor data para a realização do mapeamento da cidade, com a coleta das informações. Oriente os 

alunos no momento em que eles forem realizar as medições das árvores com o teodolito para 

determinarem qual a melhor espécie nativa a ser plantada na cidade em que residem.  
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Em sala de aula, aproveite o momento para explorar mais os aspectos trigonométricos envolvidos 

para determinar a medida da altura das árvores encontradas e quais estratégias de cálculo devem ser 

utilizadas para encontrar esses valores, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades 

EF09MA13 e EF09MA14 da BNCC.  

Combine com a direção da escola o dia da etapa final e peça para os alunos convidarem amigos e 

familiares e divulgarem o projeto nas mídias sociais. 

 

Etapa final (3 aulas: cerca de 150 minutos) 

Essa é uma das etapas mais importantes do projeto. O professor deverá verificar junto à direção da 

escola e aos demais professores de outros componentes curriculares, que estejam integrados ao 

projeto, sobre o local em que será realizado o plantio das mudas.  

A arrecadação das mudas também merece especial atenção, já que elas podem ser providenciadas 

pelos próprios alunos, obtidas com a comunidade, compradas pela própria escola ou doadas pela 

prefeitura ou órgãos responsáveis pelo meio ambiente. 

Assim, com um local já determinado e com o auxílio dos professores e da comunidade, o plantio de 

mudas de árvores poderá ser executado, a fim de que todos possam aproveitá-las futuramente, sejam 

elas frutíferas ou não, identificando-as com placas encapadas com papel contact e fixadas ao lado das 

mudas. 

As mudas deverão estar de acordo com a pesquisa realizada pela turma, em relação às espécies a 

serem plantadas, bem como o local onde farão o plantio. 

A turma pode divulgar, em mídias sociais, fotos, vídeos, pesquisas e o cronograma do projeto, para 

que a atividade possa ser divulgada e reproduzida em outros locais. 

 

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, entre outros. 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 as habilidades que desenvolveram ou não ao longo do projeto. 

 Auxiliei meus colegas nas atividades propostas? 

 Reconheci a importância do tema abordado no projeto? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

 Fui responsável com os prazos de entrega estipulados no projeto? 

 Compreendi a importância da arborização urbana para a sociedade atual? 

 Quais foram os principais desafios na construção desse projeto? 

 Como esse projeto impactou a comunidade escolar em que vivo/atuo? 
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