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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 respectivo bimestre. 

Título: Você é o que você come 

Tema Aditivos químicos nos alimentos, consumo de alimentos, problemas nutricionais.  

Problema central 
enfrentado 

Investigar e avaliar o consumo de alimentos pelos estudantes no cotidiano. 

Produto final Elaboração de proposta de intervenção para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 

Justificativa 

O projeto do bimestre tem o objetivo de propor uma investigação sobre os hábitos alimentares 

dos estudantes, dentro e fora do contexto escolar, com o objetivo de diagnosticar as práticas 

nutricionais saudáveis e não saudáveis. 

A má alimentação representa um risco à saúde das pessoas, sendo um problema comum entre 

crianças. Desse modo, faz-se necessária a proposição de ações que possibilitem a realização de: 

1. discussões sobre o significado dos parâmetros estabelecidos para a adoção de uma 
dieta equilibrada e saudável (IMC, calorias, gorduras, aditivos químicos, entre outros); 

2. coleta de dados sobre a dieta cotidiana dos estudantes; 
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3. avaliação dos riscos nutricionais aos quais os estudantes estão sujeitos; 

4. análise da quantidade de aditivos químicos presentes em alimentos ultraprocessados;  

5. elaboração de proposta de intervenção para a promoção de hábitos de alimentação 
mais saudáveis.  

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. 

• 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. 

• 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 com elas. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Objetivos 

Com o intuito de desenvolver as habilidades previstas neste projeto integrador, ao longo das 
atividades os estudantes devem: 

• identificar parâmetros nutricionais e de consumo de nutrientes, a partir da leitura de 
tabelas e rótulos; 

• reconhecer possíveis consequências de uma alimentação inadequada; 

• coletar e registrar dados em tabelas; 

• analisar dados, procurando relacionar esses dados com a ocorrência de problemas de 
ordem nutricional; 

• elaborar proposta de intervenção para a adoção de uma dieta mais equilibrada. 
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A tabela a seguir apresenta as disciplinas, os objetos de conhecimento e suas respectivas 

habilidades, selecionadas para serem desenvolvidas por meio do projeto integrador. 

Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Materiais sintéticos 

(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros 

materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, 

reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. 

Matemática 

Construção de diferentes tipos 
de gráfico para 
representá-los e interpretação 
das informações 

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

Língua 

Portuguesa 

Curadoria de informação 
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas. 

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. 

Duração 

De 7 a 10 aulas. 

Material necessário 

1. Tabelas nutricionais de alimentos diversificados. As embalagens devem ser coletadas 
de alimentos que já fazem parte da alimentação dos estudantes e de seus familiares. Eles 
não devem ser estimulados a comprar alimentos para este projeto; 

2. Textos de apoio sobre nutrientes e aditivos químicos; 

3. Tabelas ou planilhas para registro de dados (a elaboração de tabelas e planilhas eletrônicas 
é uma boa opção, caso haja disponibilidade de computadores na escola); 

4. Organização de grupos de trabalho com critérios estabelecidos previamente pelo 
professor. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação do projeto fique a cargo do professor de Ciências, que deve 

conduzir os trabalhos com o apoio do professor de Matemática, que, por sua vez, deve fornecer o 

suporte necessário com as coletas e a análise de dados que deverão ser utilizados nas aulas. A 

participação do professor de Língua Portuguesa enriquecerá o trabalho, visto que ele poderá orientar 

os estudantes no trabalho com diferentes tipos de texto.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Contextualização: apresentação e discussão de dados sobre problemas nutricionais 

recorrentes em crianças da mesma faixa etária dos estudantes (obesidade infantil, avitaminoses, 

excesso de aditivos, entre outros). (1 aula) 

Sugerimos introduzir o projeto por meio da apresentação dos problemas de saúde que podem 

ser ocasionados pela adoção de uma dieta inadequada. O consumo excessivo de determinados 

nutrientes – gorduras, sódio e carboidratos – tem agravado problemas nutricionais como a deficiência 

de nutrientes, a obesidade infantil e o sobrepeso. Assim, esse pode ser um bom ponto de partida para 

o início das atividades, desde que fique claro para os estudantes que eles não devem discriminar 

pessoas que apresentam essas condições. Fique atento para não permitir que a turma reforce 

estereótipos sobre pessoas com obesidade ou sobrepeso. É fundamental que durante todo o trabalho 

se estimule a empatia e o respeito tanto entre os estudantes como deles em relação a outras pessoas. 

Além da obesidade infantil, é possível selecionar diferentes temas relacionados a problemas 

nutricionais, proporcionando aos estudantes um amplo repertório de conteúdos como subsídios.  

Etapa 2 – Análise dos parâmetros nutricionais apresentados em rótulos de diferentes tipos de 

alimento. (2 aulas) 

A atividade central desta etapa é a leitura e a interpretação de rótulos de diferentes tipos de 

alimento, com o objetivo de fazer os estudantes compreenderem quais são os nutrientes e os aditivos 

que existem em alimentos processados. Essa ação possibilita o estabelecimento de parâmetros de 

referência sobre quantidades de calorias e nutrientes presentes nos alimentos e, sobretudo, da 

proporção relativa desses componentes. Ou seja, além de identificar alimentos muito ricos em calorias, 

é  interessante que os estudantes consigam perceber que esses alimentos muitas vezes são pobres em 

nutrientes como proteínas e fibras.  

Complementarmente, é necessário propor a leitura comparada de rótulos de alimentos 

minimamente processados e ultraprocessados, com o objetivo de contrapor as informações, 

identificando eventuais excessos de componentes prejudiciais à saúde em alguns desses alimentos. 

Finalizando esta etapa, uma discussão sobre gasto energético total e necessidade energética basal 

deve ser proposta aos estudantes. Ao pesquisar sobre o gasto energético de diferentes atividades, 

espera-se que os estudantes consigam perceber que a necessidade de calorias varia entre as pessoas 

e, portanto, vai variar também a quantidade de energia que deve ser ingerida por cada um.  

Etapa 3 – Coleta de dados sobre a própria dieta. (1 aula para a construção da tabela ou da planilha 

– opcionalmente a tabela pode ser elaborada previamente pelo professor e entregue aos 

estudantes) 

Os estudantes devem coletar dados referentes à sua alimentação, incluindo a ingestão de 

água, durante três dias não consecutivos, mas dentro da mesma semana. Os dados devem ser 

inseridos preferencialmente em planilhas eletrônicas ou tabelas, nas quais seja possível registrar:  

• os alimentos consumidos;  
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• as quantidades aproximadas consumidas diariamente de cada tipo de alimento.  

Deve haver espaço para a inclusão de dados adicionais discutidos em sala de aula (calorias, 

principal nutriente do alimento, quantidade de água ingerida, entre outros). A coleta deve ser feita 

como atividade extraclasse e também deve incluir os alimentos consumidos dentro da escola. 

Etapa 4 – Análise dos dados coletados, com o objetivo de avaliar a adequação da dieta aos 

referenciais do tema. (2 a 3 aulas) 

Os estudantes devem analisar os dados coletados de suas próprias dietas, buscando identificar 

se alguns nutrientes estão sendo consumidos em excesso. Com base nisso, devem elaborar hipóteses 

preditivas sobre os possíveis problemas de saúde que podem ser ocasionados por esse excesso. 

Opcionalmente, caso não tenham sido oferecidas informações suficientes sobre o tema na aula inicial 

do projeto, uma pesquisa sobre problemas relacionados à nutrição pode ser realizada no decorrer 

desta etapa.  

Etapa 5 – Elaboração de proposta de intervenção para a adoção de uma dieta balanceada. (2 a 3 

aulas) 

Os estudantes devem elaborar propostas de intervenção em suas dietas, indicando quais 

alimentos podem ser substituídos e que atitudes podem ser incorporadas no cotidiano. A ideia é que 

eles elaborem uma proposta escrita, e o papel do professor de Língua Portuguesa é fundamental nesta 

etapa do projeto. As propostas, no entanto, só podem ser implementadas com a consulta de um 

nutricionista ou outro profissional de saúde especializado. Dessa maneira, pode ser interessante 

convidar um desses profissionais para uma conversa com a comunidade escolar.  

A critério dos coordenadores do projeto, o produto final pode ser apresentado na forma de 

relatório científico ou como uma apresentação para a comunidade escolar. Em ambos os casos, será 

importante que essas apresentações levem em conta a empatia e o respeito por pessoas que estejam 

acima do peso ideal e que procurem coibir qualquer forma de preconceito.  

É necessário que a análise dos dados coletados esteja presente no produto final, uma vez que 

ela fornecerá a base para a justificativa da proposta feita pelos estudantes. A justificativa deve ser feita 

como base nos problemas apontados nas hipóteses preditivas, de modo que é importante reforçar a 

necessidade de fornecer subsídios teóricos para que os estudantes elaborem essas propostas. 

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 coleta, o registro e a análise dos dados; 

• a realização dos procedimentos de investigação e os resultados do trabalho; 
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• a elaboração da proposta de intervenção, levando em conta a importância da empatia e 
do respeito por toda diversidade humana.  

De acordo com a justificativa apresentada pelos grupos, é possível avaliar se as habilidades 

previstas foram de fato desenvolvidas. Primeiro, é necessário ter em mente que as hipóteses preditivas 

possuem o papel de articular conceitos, observação e a coleta de dados. Entretanto, essas hipóteses 

não serão testadas empiricamente e somente fornecerão a base para a justificativa das propostas de 

intervenção. 

Neste projeto, é possível prever em quais momentos a atuação de cada um dos professores 

envolvidos no projeto será maior durante as atividades, de modo que é possível organizar a avaliação 

com base nos resultados obtidos pelos estudantes em cada um desses momentos. No primeiro 

momento, temos a coleta dos dados das dietas, que deve ser coordenada pelo professor de Ciências. 

Este pode fornecer orientações necessárias sobre qual deve ser o foco dos registros. No segundo 

momento, a análise dos dados coletados e os registros nas planilhas ou nas tabelas devem ser 

coordenados pelo professor de Matemática. Opcionalmente, podem ser produzidos gráficos que 

possibilitem a comparação das dietas de cada um dos membros do grupo. No terceiro momento, a 

redação da proposta de intervenção deve ser avaliada sob critérios técnicos definidos previamente, e 

o professor de Língua Portuguesa deve tomar a frente na avaliação desta etapa, a qual caracteriza a 

entrega do produto final e o encerramento do projeto. 
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