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Textos 

• A camada de ozônio. Disponível em <www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-
ozonio/a-camada-de-ozonio>. Acesso em: 18 set. 2018. 

• Biomas. Disponível em: <www.mma.gov.br/biomas.html>. Acesso em: 18 set. 2018. 

• Preciso levar essa ideia adiante. Disponível em <http://chc.org.br/acervo/preciso-levar-
essa-ideia-adiante/>. Acesso em: 18 set. 2018. 

 

7. Projeto integrador  

A metodologia de ensino por projetos caracteriza-se 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 encontra-se 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 uma 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 primeiro bimestre. 

Título “Onde tem? Os seres vivos do Brasil” 

Tema Biodiversidade e biomas brasileiros 

Problema central 

enfrentado 

Identificar e caracterizar a fauna e flora brasileira de acordo com sua distribuição geográfica, 
focando nos biomas brasileiros. Os estudantes devem explorar as diferenças entre os biomas 
brasileiros, sua biodiversidade, localização, ameaças e cultura regional associada.   

Produto final 
Criação de uma exposição na escola, sendo o objeto principal da exposição uma maquete e/ou 
um conjunto de objetos/manifestações artísticas associadas a determinado bioma brasileiro.  

 

http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/a-camada-de-ozonio
http://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/a-camada-de-ozonio
http://www.mma.gov.br/biomas.html
http://chc.org.br/acervo/preciso-levar-essa-ideia-adiante/
http://chc.org.br/acervo/preciso-levar-essa-ideia-adiante/
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Justificativa 

Entende-se a necessidade que os estudantes têm de compreender as dimensões do território 

brasileiro, sua diversidade de fisionomias e as razões geofísicas para essa distribuição. Além disso, a 

abordagem espera que eles conheçam a biodiversidade brasileira para que entendam a importância 

de sua preservação, bem como a preservação dos povos tradicionais que dependem dos 

ecossistemas. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

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

atividades os estudantes devem: 

• identificar os diferentes biomas e ecossistemas brasileiros e reconhecer as respectivas 
características; 

• identificar a diversidade de formas de vida em diferentes biomas e ecossistemas; 
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• relacionar a ocorrência de cada bioma e ecossistema às diferentes regiões por meio da 
leitura de mapas; 

• reconhecer aspectos bióticos e abióticos de cada bioma e ecossistema brasileiro; 

• identificar e respeitar a cultura regional associada à cada área de estudo; 

• analisar as interações entre sociedade e natureza presentes na área de estudo; 

• argumentar com base em dados e evidências a respeito das características sociais e 
ambientais da área estudada. 

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 

Diversidade de  

ecossistemas  
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros 

quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à 

disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando 

essas características à flora e fauna específicas. 
Fenômenos naturais e 

impactos ambientais 

Geografia Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais 
no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas 
de Araucária). 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a 
natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, 
incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. 

Artes Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético.  

Duração 

Aproximadamente 7 aulas. 

Material necessário 

1. Sala de informática 

2. Câmeras ou aparelho de celular 

3. Projetor de vídeo 
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4. Cartolina 

5. Papelão 

6. Canetinhas  

7. Massinha e materiais extras para a confecção da maquete (de acordo com as 
possibilidades da escola e preferências do estudante. Por exemplo, eles podem imprimir 
as imagens dos animais e montá-las em 3D usando colagem de canudinhos como 
esqueleto interno ou fazer origamis para representar cada ser vivo) 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

desenvolver as atividades em conjunto com o professor de Geografia – este contribuindo com as 

caracterizações de cada bioma, dando suporte aos estudantes em suas representações. O 

professor de Arte pode orientar os estudantes na utilização do material e no planejamento da 

confecção do produto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Contextualização acerca do tema (2 aulas) 

Aqui o professor discutirá com os estudantes em roda de conversa ou em sala de aula sobre 

o que eles sabem das paisagens e dos ambientes naturais brasileiros. Algumas questões que podem 

ser levantadas: “O Brasil tem só floresta?”; “Todas as florestas são iguais?”; “Que lugares do Brasil 

(cidade e estado) vocês já conheceram?”; ”Os ambientes naturais eram iguais?”. Essas perguntas 

visam contextualizar o estudante sobre a própria inserção em ambientes naturais e suas percepções 

prévias, questionando também sobre os locais da cidade ou próximos à escola. Aqui o professor pode 

explicar a existência de diferentes paisagens e ecossistemas no Brasil, utilizando recursos como 

mapas e imagens.  

A próxima etapa da contextualização refere-se à biodiversidade. Podem ser levantadas 

questões como: “Que animais selvagens vocês já viram fora de zoológicos ou de aquários?”; “Vocês 

sabem que animais são encontrados originalmente no Brasil? (o professor pode citar exemplos mais 

conhecidos, como a arara-azul, o lobo-guará e a onça-pintada)”; “Esses animais são encontrados em 

qualquer lugar do Brasil? Por quê?”; “E plantas? Vocês conhecem alguma planta que só é encontrada 

no Brasil?”. Estas questões não precisam ser necessariamente respondidas nesta primeira etapa, pois 

o objetivo é instigar a curiosidade dos estudantes durante o desenvolvimento da atividade. Uma vez 

explicado o projeto, haverá a divisão dos grupos de trabalho e pesquisa dos estudantes sobre o 

respectivo ecossistema. O ideal é que você acompanhe a pesquisa dos estudantes, indicando fontes 

confiáveis e incentivando que busquem informações sobre os estados brasileiros onde cada 

ecossistema se encontra.  
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Etapa 2 – Confecção da maquete para a exposição (2 aulas) 

Embora textos informativos sejam recomendados para que eles sintetizem suas ideias, estes 

devem ser simples e com informações chamativas, e não devem ser cópias de conteúdos da internet. 

Fica a critério do docente a forma de confecção das maquetes. Os estudantes podem trabalhar a 

representação de uma exposição de museu, por exemplo, confeccionando uma planta, animal e 

objeto cultural de povos que ocupam cada bioma, por exemplo, um chapéu de cangaceiro, uma flor 

de mandacaru e um lagarto para representar a Caatinga. Durante esta etapa, o professor pode 

levantar a discussão sobre a acessibilidade das produções, por exemplo, se o texto está em tamanho 

e cores adequadas, se há possibilidade do braile como alternativa a deficientes visuais e se o local em 

que o trabalho está é acessível a cadeirantes. Recomenda-se sempre a utilização de materiais 

recicláveis e de fácil utilização. O professor pode registrar, em forma de vídeo, o processo de 

confecção da exposição para uso posterior. 

Etapa 3 – Montagem da exposição e apresentação em sala de aula (2 aulas) 

Uma vez que os estudantes se concentraram apenas nos biomas de seus grupos, eles podem 

se dividir para que formem uma feira de apresentações para os outros grupos, reforçando os fatores 

biodiversidade, localização, fisionomia e cultura tradicional associada ao bioma (se a escola oferecer 

estrutura, os pais podem ser convidados a participar da exposição também). O professor pode 

registrar, em forma de vídeo, as apresentações dos estudantes ou as encenações utilizando a própria 

maquete para a criação de uma mídia audiovisual que pode ser disponibilizada à comunidade escolar 

e/ou aos familiares. Incentive-os a pensar as apresentações e os vídeos sob o viés da acessibilidade, 

por exemplo, incluindo áudio, legendas ou linguagem de sinais na produção audiovisual. 

Etapa 4 – Conclusão (1 aula) 

Novamente, em roda de conversa, o professor realizará o fechamento da atividade, focando 

no aprendizado do estudante. Outras perguntas poderão ser propostas, agora para contextualizar a 

conclusão do projeto: “Em que ecossistema estamos?”; “Que animal ou planta fazem parte do 

ecossistema estudado no grupo de vocês?”; “Qual é a principal ameaça a esse ecossistema?”; “Como 

as pessoas, de modo geral, podem ajudar na conservação desse ecossistema?”; “Do que vocês mais 

gostaram durante a realização deste projeto?”; “Do que menos gostaram?”. Tomando como base as 

respostas dos estudantes, o professor poderá realizar uma autoavaliação sobre possíveis estratégias 

futuras.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O docente poderá avaliar os estudantes de forma contínua durante o desenvolvimento do 

projeto, valorizando o uso da criatividade, a cooperação e a aplicação correta dos conteúdos 

conceituais referentes ao tema do projeto. O professor pode ainda avaliar o produto final criado 

pelos estudantes e sua apresentação, obtendo as percepções pessoais sobre a respectiva 

aprendizagem. Com base nisso é possível compreender se o objetivo da atividade foi alcançado e que 

aspectos foram mais marcantes para os estudantes, podendo adequá-los em anos seguintes.  
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

CIÊNCIA HOJE. Vidas ainda mais secas. Disponível em:  

<http://cienciahoje.org.br/vidas-ainda-mais-secas/>. Acesso em: 19 out. 2018. 

PORTAL AMAZÔNIA. Amazônia de A a Z. Disponível em:  

<http://portalamazonia.com.br/amazoniadeaz/categorias.php?acao=categoria&id=3

>. Acesso em: 19 out. 2018. 

SAITO, C. H. Probio: Educação Ambiental. Departamento de Ecologia da 

Universidade de Brasília/MMA, 2006. Disponível em:  

<www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf>. Acesso em: 19 

out. 2018. 

TV CULTURA. Biodiversidade do Pantanal. Disponível em:  

<http://tvcultura.com.br/videos/53080_biodiversidade-do-pantanal.html>.  

Acesso em: 19 out. 2018. 

USP. Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências. Disponível em: 

<http://ecologia.ib.usp.br>. Acesso em: 19 out. 2018. 

http://cienciahoje.org.br/vidas-ainda-mais-secas/
http://portalamazonia.com.br/amazoniadeaz/categorias.php?acao=categoria&id=3
http://portalamazonia.com.br/amazoniadeaz/categorias.php?acao=categoria&id=3
http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf
http://tvcultura.com.br/videos/53080_biodiversidade-do-pantanal.html
http://ecologia.ib.usp.br/

