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7. Projeto integrador 

A metodologia de ensino por projetos se caracteriza como uma modalidade educacional 

fundamentada na perspectiva de que a construção do conhecimento pode ser favorecida por ações 

que possibilitem a articulação das diferentes áreas do saber. Nessa metodologia, a 

interdisciplinaridade ganha foco e se materializa por meio de ações estruturadas conjuntamente pelos 

envolvidos no projeto. A proposição de projetos se encontra em consonância com as necessidades da 

sociedade contemporânea, na qual fatores de ordem econômica, social, política, tecnológica e 

ambiental estabeleceram profundas relações uns com os outros. Dessa forma, não é possível 

pensarmos na produção científica sem que ela seja dependente desses fatores, ao mesmo tempo que 

também os influencia. 

Tendo em vista que as Ciências da Natureza se encarregam de compreender o mundo natural 

por meio da observação, da investigação e da resolução de problemas, o projeto integrador objetiva 

aproximar a prática científica de outros saberes, como forma de construir um visão mais complexa 

sobre o mundo e sobre as relações que o ser humano estabelece com o ambiente e a sociedade na 

qual se encontra inserido. 

Por meio da proposição de investigações de questões reais e de interesse sociocientífico, cada 

um dos projetos integradores contidos nesta coleção foi concebido com base no desenvolvimento de 

habilidades selecionadas em cada uma das disciplinas que o integram. Desse modo, apresentamos a 

seguir a estrutura do projeto integrador elaborado para o segundo bimestre. 

Título: Saúde em foco 

Tema Problemas respiratórios, digestórios, cardiovasculares, urinárioss e hormonais. 

Problema central 
enfrentado 

Os estudantes devem investigar diferentes problemas relacionados à saúde (previamente 
selecionados pelo professor) que ocorrem entre os colegas para avaliar aqueles com maior 
prevalência. O foco deve ser a elaboração de instrumentos de coleta e análise de dados. 

Produto final 
Elaboração de notícias ou reportagens sobre a saúde escolar para divulgação à comunidade 
escolar. 

Justificativa 

O projeto objetiva engajar os estudantes em uma investigação sobre a saúde coletiva na escola 

por meio da realização de práticas características da comunidade científica. Para essa finalidade, os 

professores envolvidos no projeto orientarão os estudantes na elaboração de instrumentos de coleta 

de dados empíricos adequados aos objetivos do projeto. Os dados serão analisados com o intuito de 

se identificar quais são os principais problemas de saúde encontrados na comunidade escolar. 
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Numa etapa posterior do projeto, os estudantes devem produzir notícias ou reportagens, em 

linguagem escrita ou oral, sobre os problemas de saúde identificados entre os estudantes da escola. 

Nessa etapa, é importante que se estabeleça um referencial para efeito de comparação. Por exemplo, 

caso um grupo investigue a prevalência de asma entre os estudantes, os dados podem ser 

confrontados com resultados municipais, estaduais ou nacionais para avaliar se a prevalência desse 

problema é mais alta ou mais baixa na escola em relação a um universo maior.  

Para este projeto, é importante que os trabalhos sejam conduzidos em duas frentes: a coleta 

empírica dos dados e o cruzamento dos dados coletados com aqueles existentes na literatura. É 

fundamental que não sejam incluídos na pesquisa entre os estudantes problemas ou alterações que 

possam causar algum constrangimento a seus portadores (como determinadas alterações hormonais 

ou problemas urinários, por exemplo). Para tanto, os problemas de saúde devem ser previamente 

selecionados pelo professor para que as orientações sobre as atividades possam ser direcionadas 

adequadamente. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Objetivos 

Com o intuito de desenvolver as habilidades previstas neste projeto integrador, ao longo das 

atividades os estudantes devem: 

• elaborar um instrumento de coleta de dados (formulário on-line gratuito ou questionário 
impresso) sobre problemas de saúde previamente selecionados; 
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• avaliar a prevalência de diferentes problemas de saúde relacionadas aos sistemas 
respiratório, digestório, cardiovascular, urinário ou endócrino; 

• construir tabelas, gráficos, infográficos ou esquemas para apresentação dos resultados da 
investigação; 

• comparar os dados obtidos na escola com os dados disponíveis sobre o município, o estado 
ou o país; 

• comunicar os resultados para a comunidade escolar; 

• propor medidas coletivas para combater e prevenir as ocorrências avaliadas.  

A tabela a seguir apresenta as disciplinas, os objetos de conhecimento e suas respectivas 

habilidades selecionados para serem desenvolvidos por meio do projeto integrador. 

Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Célula como unidade da vida 

(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel 
como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou 
modelos (físicos ou digitais), que os organismos são um complexo 
arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. 

Língua 
Portuguesa 

Relação do texto com o 
contexto de produção e 
experimentação de papéis 
sociais 

(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 
produçãoque 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. 

Relação entre textos 

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, 
dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e referências, identificando coincidências, 
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 
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Matemática 

Leitura e interpretação de 
tabelas e gráficos 
(de colunas ou barras simples 
ou múltiplas) 
referentes a variáveis 
categóricas e variáveis 
numéricas. 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados 
de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, 
trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela 
mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Coleta de dados, organização 
e registro 
Construção de diferentes 
tipos de gráficos para 
representá-los e 
interpretação das 
informações 

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a 
práticas sociais escolhidas pelos estudantes e fazer uso de 
planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação 
das 
informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 

Duração 

De 8 a 12 aulas. 

Material necessário 

1. Lista com diferentes problemas (preferencialmente crônicos) selecionados pelo professor 
e relacionados aos sistemas respiratório (exemplos: asma, bronquite, rinite), digestório 
(exemplos: gastrite, azia, úlcera), cardiovascular (exemplos: arritmias), urinário (exemplos: 
cálculo renal, cistite, nefrite) e endócrino (exemplos: hipertireoidismo, hipotireoidismo). 

2. Notícias ou reportagens de divulgação científica, preferencialmente cujos temas envolvam 
a comunicação sobre a ocorrência e distribuição de problemas de saúde. 

3. Computadores para realização das seguintes atividades: 

a. pesquisa sobre o problema selecionado; 

b. elaboração de instrumentos de coleta de dados on-line (formulários on-line 

gratuitos); 

c. elaboração de gráficos ou tabelas para divulgação dos resultados; 

d. redação das reportagens ou notícias sobre a saúde dos estudantes. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo dos professores de Ciências e Língua 

Portuguesa. O professor de Ciências pode coordenar as investigações sobre os problemas de saúde, 

incluindo pesquisas das referências e a coleta de dados, enquanto o professor de Língua Portuguesa 

pode ficar encarregado de coordenar o desenvolvimento do produto final do projeto. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Introdução: apresentação do projeto e da seleção dos problemas de saúde que serão 

objetos da investigação (1 aula a 2 aulas) 

A primeira etapa do trabalho consiste em discutir com a turma a temática do projeto, 

evidenciando a importância de se avaliar as condições de saúde dos estudantes dentro do contexto 

escolar, uma vez que é nesse espaço que se estabelece grande parte dos vínculos sociais e afetivos 

nessa idade. A discussão sobre a prevalência de determinados problemas na população pode 

contribuir para a compreensão do corpo humano com um complexo arranjo de sistemas 

interdependentes. Entender alterações em diferentes sistemas e avaliar suas consequências para o 

organismo como um todo será uma forma aplicada de compreender os seres vivos em seus variados 

níveis de organização, das células aos sistemas. Além disso, o trabalho visa fornecer indícios sobre 

quais atitudes precisam ser tomadas com para melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Para que 

essa discussão se concretize, primeiramente é necessário, portanto, que se investiguem as condições 

gerais de saúde dos estudantes. 

Na continuidade desta etapa, sugerimos que seja feita uma breve apresentação dos problemas 

de saúde mais frequentes na população, categorizadas de acordo com os sistemas do corpo humano 

que eles predominantemente afetam. Essa lista vai orientar os trabalhos de pesquisa que serão 

realizados na aula seguinte. A preferência pela escolha de problemas crônicos permitirá aos 

estudantes compreender que tratamentos eficientes vêm sendo desenvolvidos pela medicina com 

base no conhecimento científico sobre as células e os organismos, proporcionando às pessoas uma 

melhora na qualidade de vida.  

Para a realização deste projeto, pressupomos a interação entre os estudantes como uma 

condição essencial para as atividades, por isso recomendamos que a organização de grupos de 

trabalho seja feita antes que se avance para a etapa seguinte. 

Etapa 2 – Pesquisa sobre os problemas de saúde (1 aula) 

Nesta etapa, o professor coordenará a realização das pesquisas sobre os problemas de saúde 

previamente selecionados.  

O foco desta pesquisa inicial deve ser o estudo das características do problema, por exemplo: 

quais são seus sintomas, quais condições favorecem seu desenvolvimento e qual grupo de indivíduos 

é mais afetado. 

Dependendo do número de turmas da escola, cada grupo poderá escolher mais de um 

problema para efeitos de comparação. Se houver apenas uma turma, os grupos poderão ser 

organizados de acordo com as categorias dos problemas. 
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Etapa 3 – Elaboração de instrumento de coleta de dados (2 a 3 aulas) 

Esta etapa constitui um importante passo no projeto, uma vez que os estudantes deverão se 

engajar numa prática científica muito importante para a produção do conhecimento: a coleta de dados.  

Inicialmente, é necessário que se esclareça o papel da coleta de dados numa investigação 

científica. A partir dessa discussão, os estudantes devem compreender que, para cada coleta de dados, 

é necessário que seja desenvolvido um instrumento adequado aos objetivos dessa coleta. Neste 

projeto, é importante destacar que a coleta deverá ser feita com o maior número possível de sujeitos 

e que o instrumento mais adequado para esse fim é um questionário fechado (questões objetivas) ou 

semiestruturado (questões objetivas e/ou respostas curtas). Se as condições da escola permitirem, 

recomendamos a utilização de sites ou ferramentas on-line gratuitas que possibilitem a criação de 

questionários; esses recursos facilitam a divulgação do questionário, garantem anonimato suficiente 

para que os sujeitos pesquisados não se sintam constrangidos, podem ser respondidos nos horários 

mais viáveis para os participantes da pesquisa, facilitam a compilação dos dados e são mais 

sustentáveis, uma vez que consomem menos recursos naturais. 

Na elaboração dos questionários, oriente os estudantes a criar questões que possibilitem o 

estabelecimento de parâmetros e padrões de análise dos dados: fatores como idade, sexo, histórico 

familiar podem auxiliar na compreensão sobre o status desses problemas na comunidade escolar. 

Etapa 4 – Análise dos dados e elaboração de instrumentos de comunicação científica (2 a 3 aulas) 

Para a análise dos dados, o auxílio do professor de Matemática pode trazer importantes 

contribuições. Os dados brutos precisam ser refinados para que sejam encontradas as evidências, as 

quais possibilitam a criação dos padrões. Esse padrões, por sua vez, permitem que se compreenda a 

prevalência do problema no conjunto de participantes da investigação. 

Uma vez que as evidências e os padrões tiverem sido obtidos, os estudantes devem produzir 

formas de apresentar os resultados. Tendo em vista que o objetivo final é a produção de notícias e 

reportagens, os dados devem ser apresentados de modo que possam ser compreendidos pelo leitor. 

O uso de gráficos, tabelas, infográficos, esquemas e imagens pode favorecer a comunicação dos 

resultados. Ressaltamos que a produção desses materiais depende da disponibilidade de recursos da 

escola. De qualquer maneira, ainda que com recursos mais limitados, a prática do projeto é viável, 

desde que conte com a participação dos docentes e dos estudantes.  

Etapa 5 – Produção de texto: criação de notícias ou de reportagens (2 a 3 aulas) 

Para o encerramento do projeto, propomos a criação de notícias ou de reportagens que sirvam 

de formas de divulgação dos resultados obtidos. A apresentação deverá descrever a realidade da saúde 

dos estudantes da escola. A critério dos coordenadores do projeto, as notícias ou as reportagens 

podem levar à produção de um jornal, um mural ou uma exposição para a comunidade escolar. Caso 

haja recursos disponíveis, as notícias e reportagens podem ser divulgadas em meios digitais: a escola 

pode criar uma página ou site de internet ou blog com informações de saúde da escola, mantendo 

sempre a segurança e a privacidade dos estudantes e demais participantes da pesquisa. Um formato 
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bastante interessante que pode ser produzido pelos estudantes é um telejornal, para noticiar os 

resultados das pesquisas feitas pelos estudantes. O uso de telefones celulares com câmeras de vídeo 

pode contribuir para a realização dessa tarefa. 

Nesta etapa, é possível incluir na programação uma aula para que os estudantes realizem pesquisas 

sobre a prevalência das problemas pesquisados nos seus respectivos municípios e estados, com vistas a 

identificar eventuais discrepâncias entre os dados da escola e esses dados mais abrangentes. Caso haja 

diferenças, elas podem servir de objeto de discussão sobre quais fatores as ocasionaram. 

A participação do professor de Língua Portuguesa é essencial nesta etapa do projeto, uma vez 

que as especificidades de cada tipo de texto jornalístico podem ser trabalhadas para auxiliar os 

estudantes em suas produções. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os principais aspectos que devem ser avaliados no projeto são: 

• o engajamento dos estudantes nas diferentes etapas do processo; 

• a elaboração do instrumento de coleta de dados; 

• a produção de gráficos, tabelas ou outros recursos para apresentação dos resultados; 

• a produção de notícias ou de reportagens que informem a comunidade escolar sobre as 
condições de saúde dos estudantes. 

Em suas diferentes etapas, o projeto propõe a entrega de três produtos que devem ser 

avaliados de acordo com os objetivos da pesquisa e a complementaridade entre eles: questionário 

para coleta de dados, instrumento para apresentação dos resultados e produção de texto jornalístico.  

Avalie se o questionário apresentou questões adequadas para a coleta de informações e se os 

resultados originados dessa coleta foram suficientes para a produção de material de divulgação. 

Verifique se os gráficos e as tabelas contemplam adequadamente a exposição dos fatores que 

precisam ser apresentados para a comunidade escolar.  

Acompanhe o engajamento de cada estudante nas diferentes etapas do projeto. Utilize um 

mecanismo de acompanhamento que lhe permita avaliar cada uma das etapas, de modo a identificar em 

quais delas as dificuldades foram mais evidentes para cada um dos grupos. É importante que o processo 

seja revisado com base nas dificuldades enfrentadas pelos estudantes. Avalie sua própria atuação buscando 

identificar se alguma informação essencial deixou de ser fornecida ou se será necessária a produção de 

algum recurso ou material adicional, caso opte pela realização de futuras edições do projeto. 
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