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Plano de desenvolvimento 
 

Projeto integrador 

Tema: Animais abandonados 
 

Questão desafiadora 
Como podemos intervir nas questões relacionadas ao abandono animal? 

 

Justificativa 
Atualmente, o abandono de animais é algo presente em nosso cotidiano, perceptível tanto em 

metrópoles quanto em pequenos municípios do interior do país. Segundo a Agência Nacional de 

Direitos dos Animais (Anda), o Brasil possui cerca de 30 milhões de animais abandonados, entre gatos 

e cachorros. Em muitos desses casos, o abandono ocorre por pessoas que adotaram, compraram ou 

deixaram os animais procriarem e, por algum motivo, optaram por se desfazer deles. 

Para suprir essa necessidade e tantas outras que levam ao cenário atual com esses animais 

indefesos, existem centros de zoonoses em algumas cidades ou voluntários em instituições e ONGs 

que visam criar mecanismos para minimizar o problema, seja com ações de resgate de animais das 

ruas (que, em muitos casos, estão em situação de perigo), seja buscando abrigo temporário e 

realizando mobilizações de adoção. 

 

Objetivos 
 Trabalhar a questão do abandono de animais, conscientizando os alunos sobre o tema. 

 Identificar meios de reaproveitar materiais para ajudar a vida animal. 

 Reconhecer componentes curriculares em problemas reais, bem como suas soluções, atribuindo 

significado a eles. 

 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática 

 Arte 

 Língua Portuguesa 

Objetos de 
conhecimento 

 Volume de prismas e cilindros. 

 Elementos da linguagem. 

 Contextos e práticas. 

 Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de 

papéis sociais.  

 Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e à participação social. 

Habilidades  EF09MA19: Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de 

volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de 

expressões de cálculo, em situações cotidianas. 

 EF69AR04: Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
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linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 

etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

 EF69AR31: Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 

vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 EF69LP06: Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, 

fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros 

próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs 

e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, 

propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros em 

várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de 

comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de 

booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as 

condições de produção que envolvem a circulação desses textos e 

poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas 

práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de 

forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e 

“funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor. 

 EF89LP18: Explorar e analisar instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no 

município ou no país, incluindo formas de participação digital, como 

canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), 

serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de 

políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem 

como de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma 

a participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a 

engajar-se com a busca de soluções para problemas ou questões que 

envolvam a vida da escola e da comunidade. 

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 
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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. 

 

Recursos necessários 
 Materiais recicláveis para a construção do abrigo; por exemplo, potes, garrafas PET, caixas de 

papelão etc. 

 Tubos de cola. 

 Cola quente (para manuseio exclusivo do professor). 

 Régua e fita métrica. 

 Papéis coloridos. 

 Computador com acesso à internet. 

 Celular com acesso à internet. 

Produto final 
 Construção de abrigos com materiais reciclados para animais abandonados. 

 

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 3 aulas 

Etapa final 4 aulas 

Avaliação 1 aula 

Total 12 aulas  

 

  



 
 

 

Matemática – 9º ano – 4º bimestre 

Plano de desenvolvimento 
 

Etapas do projeto 

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

Inicie a aula dialogando com os alunos sobre o abandono de animais, averiguando seus 

conhecimentos prévios e crenças iniciais (muitas vezes, é preciso desmistificar algumas questões, 

como alguns discursos que minimizam a situação). Para enriquecer o diálogo e buscar mais 

informações, procure fontes seguras que apresentem dados estatísticos confiáveis referentes a essa 

situação. A seguir estão elencadas algumas sugestões.  

 ANDA. Agência Nacional de Direitos dos Animais. Disponível em:<https://www.anda.jor.br/>. Acesso 

em: 21 nov. 2018. 

 AMPARA ANIMAL. Disponível em: <https://amparanimal.org.br/>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

 UIPA.  União Internacional Protetora dos Animais. Disponível em: <http://www.uipa.org.br/>. Acesso 

em: 21 nov. 2018. 

Aproveite esse momento para fazer questionamentos aos alunos que os levem a pensar sobre 

quais motivos fazem as pessoas abandonarem os animais nas ruas, como: 

 na cidade em que você reside existem muitos animais abandonados? 

 o que pode ser feito para amenizar a questão do abandono de animais? 

 você conhece alguma instituição ou ONG que realize trabalhos de resgate de animais abandonados? 

O professor pode acionar um integrante de alguma ONG em prol dos animais abandonados para 

falar aos alunos e demais turmas da escola sobre esse problema. Ao final da discussão, solicite aos 

alunos que registrem por escrito o que eles aprenderam durante o diálogo realizado, apresentando, 

em seguida, o projeto junto ao seu cronograma e ao produto final. 

 

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

Em seguida, organize os alunos em grupos de, no máximo, 4 integrantes cada, solicitando a eles 

que façam um mapeamento dos locais próximos à escola (ou não) onde há maior concentração de 

animais abandonados, dividindo a área de pesquisa de acordo com o mapa da região. 

Nesse momento, as habilidades EF69LP06 e EF89LP18 poderão ser desenvolvidas com o professor 

responsável pela componente curricular de Língua Portuguesa, o qual poderá auxiliar a escolha dos 

meios de divulgação e fornecer informações sobre os locais de aglomeração de animais abandonados 

na cidade (preferencialmente próximos à escola). Caso não encontrem locais públicos em que isso 

aconteça, é possível acionar ONGs ou projetos sociais que apoiem essa causa, pois eles possuem tais 

informações.  

 

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

Ainda organizados em grupos, os alunos deverão construir abrigos para animais abandonados (um 

por grupo) utilizando materiais recicláveis, os quais, posteriormente, serão colocados em lugares 

estratégicos, conforme o mapeamento realizado na etapa anterior. Assim, todos os alunos deverão 

arrecadar os materiais que serão necessários para a realização da atividade.  

Nesse momento, o uso da divulgação via internet para que a comunidade local possa auxiliar os 

alunos na arrecadação de materiais recicláveis será de grande valia para que os grupos construam os 

abrigos para os animais.  

https://www.anda.jor.br/
https://amparanimal.org.br/
http://www.uipa.org.br/
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Sugira aos alunos que pesquisem em fontes seguras modelos de abrigos feitos com materiais 

recicláveis. Caso tenham dificuldades em encontrar essas informações, sugira a eles que utilizem as 

referências complementares apresentadas ao final deste projeto. Apresente opções/modelos para que 

os alunos possam trabalhar com formatos viáveis durante a execução da atividade. Caso sinta 

necessidade, apresente os modelos construídos com o formato de prismas e cilindros como sugestão 

para a elaboração dos abrigos. Peça que os grupos esbocem projetos para os abrigos que pretendem 

construir utilizando um desses formatos, bem como calculando o volume a ser ocupado e justificando 

a escolha das dimensões em relação ao tamanho dos animais e à ocupação no local de instalação. 

Sugira que os alunos reflitam sobre os tamanhos em relação a cachorros de pequeno, médio e grande 

porte, e gatos. Nesse momento, aproveite para trabalhar com os alunos a habilidade EF09MA19  

da BNCC.  

 

Etapa final (4 aulas: cerca de 200 minutos) 

Com os materiais em mãos, cada grupo irá construir o abrigo conforme o projeto desenvolvido na 

etapa anterior, sob a supervisão do professor. É necessário que tenham consigo as pesquisas 

realizadas, os materiais necessários para a confecção e o passo a passo de como construí-lo.   

 Durante o desenvolvimento dessa etapa, oriente os alunos em relação à execução do abrigo, 

fornecendo as orientações que julgar necessárias. Nesse momento, com o auxílio do professor 

responsável pela componente curricular de Arte, poderão ser trabalhadas as habilidades EF69AR04 e 

EF69AR31 da BNCC. 

Em seguida, verifique junto à direção da escola e aos demais professores dos componentes 

curriculares que integram este projeto a melhor data para a instalação dos abrigos, respeitando os 

pontos determinados no mapeamento feito anteriormente pelos alunos. Aproveite para registrar esse 

momento para, posteriormente, divulgar nas mídias sociais da escola o trabalho feito pelos alunos.  

 

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. 

 Como o projeto colaborou com minha percepção sobre o problema social apresentado? 

 Do que eu mais gostei durante o desenvolvimento do projeto? 

 A respeito do impacto social causado pelo projeto, o que pode ser claramente percebido? 

 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? 

 Quais foram os principais desafios na construção desse projeto? 

 Como esse projeto poderia ser multiplicado por demais pessoas em relação aos resultados obtidos? 
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 Quais os conhecimentos matemáticos que você utilizou ao longo do desenvolvimento desse 

projeto? 

 

Referências complementares 
ANDA. Agência Nacional de Direitos dos Animais. Disponível em: <https://www.anda.jor.br/>. Acesso 

em: 21 nov. 2018. 

Amigo animal. Disponível em: <http://amigoanimal.org.br/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

Ampara Animal. Disponível em: <https://amparanimal.org.br/>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

UIPA. União Internacional Protetora dos Animais. Disponível em: <http://www.uipa.org.br/>. Acesso 

em: 21 nov. 2018. 
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