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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 segundo bimestre. 

Título: O clima e os desastres ambientais no Brasil. 

Tema 
Clima, correntes marítimas, correntes de ar, chuva, desastres naturais e os impactos sociais 
ocasionados por esses desastres. 

Problema central 
enfrentado 

Os estudantes devem investigar as causas dos desastres ambientais relacionados ao clima 
ocorridos no Brasil por meio da análise de reportagens disponíveis em diferentes formatos de 
mídia. 

Produto final 

Elaboração de mapas de conceitos que evidenciem as relações causais dos desastres ambientais 
relacionados ao clima ocorridos no Brasil, analisando também os impactos sociais decorrentes 
desses desastres. Os mapas de conceitos podem fazer parte de uma apresentação ou exposição 
para a comunidade local. 

Justificativa 

O objetivo do projeto deste bimestre consiste na ampliação da compreensão dos estudantes 

a respeito dos desastres ambientais relacionados ao clima, ocorridos no Brasil. Essa análise deve 

contemplar essencialmente a discussão das causas dos diferentes tipos de desastres ambientais 

(naturais, antropogênicos e mistos) e suas respectivas consequências para o ser humano e demais 

seres vivos. É fundamental que os estudantes sejam levados a perceber que muitos desastres são 

potencializados pela ação humana, de modo que suas causas climáticas devem ser compreendidas em 

conjunto com a ação humana. 
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É importante que antes do projeto sejam selecionados alguns exemplos de desastres naturais 

que ocorreram no Brasil para fornecer um repertório à realização das atividades. Caso haja 

disponibilidade de reportagens sobre desastres naturais na realidade local, esses podem ser utilizados 

nas atividades, ainda que sejam de menor escala. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Clima 

(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação 
atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela 
forma e pelos movimentos da Terra. 

(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão 
do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. 

Língua 
Portuguesa 

Curadoria de informação 
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das 
questões, usando fontes abertas e confiáveis. 

Tomada de nota 

(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações 
multimídia, vídeos de divulgação científica, documentários e afins, 
identificando, em função dos objetivos, informações principais para 
apoio ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final 
que destaque e reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas 
relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões 
pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, 
Considerações etc. 

Duração 

Aproximadamente 11 aulas. 
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Material necessário 

1. Aplicativo para a construção de mapas de conceitos, caso haja disponibilidade de uso de 
computadores (veja indicação em Para saber mais). 

2. Mapas do Brasil que evidenciem as características climáticas brasileiras: correntes 
marítimas, massas de ar, tipos de clima, hidrografia, pressão atmosférica etc. (Opcional: 
mapas mundiais contendo os mesmos tipos de informação, para efeitos de comparação); 

3. Materiais de orientação para a construção de mapas de conceitos (veja indicação em Para 
saber mais); 

4. Organização dos estudantes em grupos, de acordo com critérios estabelecidos 
previamente pelo professor. 

5. Quadro comparativo sobre as consequências dos desastres ambientais, que devem ser 
preenchidos pelos estudantes por meio de pesquisas; 

6. Textos, gráficos, infográficos, vídeos e outros materiais de divulgação midiática sobre 
desastres ambientais climáticos, previamente selecionados pelo professor.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador do projeto deve possuir habilidades para pesquisar diferentes 

referências sobre os desastres ambientais relacionados ao clima, em fontes confiáveis, além de 

habilidades para interpretação de textos, mapas e outros tipos de textos para o estabelecimento das 

relações existentes entre os fenômenos naturais, o ser humano e a ocorrência dos desastres 

ambientais relacionados com o clima. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Discussão sobre os diferentes tipos de desastres ambientais. (2 aulas) 

Nesta primeira etapa, propomos que seja feita uma discussão introdutória a respeito dos 

diferentes tipos de desastres ambientais. Essa ação deve ser proposta por meio de textos, gráficos, 

tabelas ou vídeos que contenham informações e dados sobre desastres recentes ocorridos no Brasil e 

no mundo. Desastres de grandes proporções e não tão recentes também podem ser utilizados como 

parâmetro para delimitar o tamanho dos prejuízos gerados. Um exemplo foi o furacão Catarina, 

ocorrido no Brasil em 2004, que causou prejuízos de centenas de milhões de reais, ou a série de chuvas 

intensas ocorridas em Santa Catarina em 2008, que resultou na morte de mais de uma centena de 

pessoas. Outros desastres recentes são, entre outros, os incêndios, os deslizamentos de terra, as 

enchentes e as inundações ocorridos no Brasil. 

Quaisquer que sejam os recursos e as estratégias adotados nesta etapa inicial, é necessária a 

realização de pesquisas prévias com o objetivo de selecionar conteúdos e organizar as atividades que 
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serão desenvolvidas. Também é essencial que sejam selecionados desastres ambientais associados a 

fenômenos climáticos. Tomando os incêndios como exemplo, muitos podem estar relacionados a 

mudanças climáticas que alteraram o regime de chuvas, ao passo que outros podem ter origem 

diretamente antrópica, no caso das queimadas intencionais. Será interessante se os estudantes 

conseguirem identificar essa diferença, reconhecendo que as queimadas também podem ter 

influência no clima. 

Etapa 2 – Leitura e interpretação de mapas com informações sobre fatores climáticos para 

identificação das causas de diferentes fenômenos naturais. (2 aulas) 

Em continuidade à etapa anterior, o objetivo agora é que os estudantes procedam na leitura 

de mapas que contenham informações sobre o clima. Esses devem ser selecionados em consonância 

com os desastres selecionados para embasar o projeto. Desastres ocorridos em outros países devem 

estar presentes nos materiais: isso servirá de base para que os estudantes possam comparar as 

características ambientais dos lugares, identificando semelhanças e diferenças entre esses ambientes 

e associando suas características à ocorrência de desastres ambientais específicos de cada região. Um 

exemplo que pode servir de base para os trabalhos é o caso das tempestades de areia e fortes chuvas 

que ocorreram na Índia no primeiro semestre de 2018. 

Etapa 3 – Apresentação e discussão de diferentes desastres ambientais ocorridos no Brasil. (2 aulas) 

Nessa etapa, propomos a retomada e aprofundamento do estudo dos desastres ambientais 

brasileiros apresentados na etapa 1. O objetivo é que os estudantes recebam diferentes materiais 

oriundos de veículos de comunicação para que possam qualificar os desastres ambientais, 

relacionando suas causas às condições climáticas do ambiente. A relação das mudanças climáticas com 

a ocorrência dos desastres ambientais deve pautar a seleção dos conteúdos a serem trabalhados. Por 

sua vez, é importante que os materiais ilustrem as formas pelas quais a ação humana contribui para 

as alterações climáticas e, consequentemente, para a ocorrência de desastres ambientais. 

Outra sugestão para a condução desta etapa é que seja feita uma pesquisa sobre as 

consequências ambientais ocasionadas por conta de fenômenos como o El Niño e La Niña, os quais 

interferem significativamente no clima das regiões onde ocorrem, de modo que estão associados a 

muitos desastres que podem ser trazidos para as discussões em sala de aula. 

Em algumas situações, é possível que haja desastres ambientais locais, ocorridos em contextos 

mais próximos da realidade dos estudantes e das comunidades onde vivem. Nesses casos, é possível 

utilizar esses desastres nesta etapa da atividade, uma vez que favorecem a aproximação dos 

estudantes com as causas e consequências desses fenômenos. 

Etapa 4 – Discussões do impacto social gerado pela ocorrência dos desastres naturais. (2 aulas) 

Nesta etapa, propomos que a continuidade do projeto seja feita por meio da pesquisa sobre 

as consequências dos desastres ambientais para a sociedade. Nas etapas anteriores, os estudantes 

foram apresentados a diferentes desastres, e, nesta etapa, é necessário que se aprofundem na 

investigação desses desastres. Sugerimos a elaboração de um quadro comparativo que possa ser 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

preenchido por eles conforme avançam em suas pesquisas. Sugerimos alguns tópicos que podem ser 

incluídos no quadro comparativo: número de vítimas fatais e/ou de feridos, o aumento da incidência 

de algumas doenças depois dos desastres, prejuízo financeiro e área atingida, entre outros. Sugerimos 

que, como parte da pesquisa, os estudantes realizem levantamentos sobre a ajuda que os países 

vítimas de desastres ambientais receberam de outras nações: os grandes desastres ambientais da 

história contaram com a mobilização de diversos países para que suas consequências fossem 

amenizadas. 

Esta etapa deve ser aproveitada para que aspectos metodológicos da pesquisa científica sejam 

trabalhados: a utilização de múltiplas fontes de dados de referências, a coleta e a seleção de 

informações, a análise e a síntese dos resultados são procedimentos que certamente estarão 

presentes nesse momento. 

Etapa 5 – Elaboração dos mapas de conceitos. (3 aulas) 

Os mapas conceituais são ferramentas muito úteis para a sistematização de conteúdos pois 

possibilitam que diferentes ideias sejam apresentadas de forma sintética e concisa, de maneira que as 

relações existentes entre essas ideias podem ser evidenciadas, favorecendo uma compreensão ampla 

do tema estudado. Assim, esta etapa se inicia com o estudo sobre os mapas conceituais: o que são, 

como funcionam e para que servem. Para que a elaboração de mapas de conceitos seja feita de forma 

adequada, é necessário que os sujeitos se familiarizem com tal ferramenta. 

Depois da apropriação do uso da ferramenta, os estudantes construirão os mapas conceituais. 

É importante que nesta etapa sejam retomadas todas as informações coletadas sobre os desastres 

ambientais estudados para que os mapas contemplem diferentes dimensões deles. Devem incluir 

informações sobre aspectos climáticos e físicos, locais de ocorrência, consequências e auxílio fornecido 

às vítimas. Desastres locais ocorridos próximos à comunidade escolar podem servir como importantes 

complementos para os mapas conceituais, aproximando os estudantes dos fenômenos e suas 

consequências. 

A elaboração dos mapas de conceitos deve ser feita por meio de aplicativos desenvolvidos para 

essa finalidade: na internet é possível encontrar softwares gratuitos e com diferentes níveis de 

complexidade de funcionalidades. Na seção Para saber mais, é indicada uma dessas opções de 

aplicativo. 

Para finalizar o projeto, os mapas de conceitos elaborados devem ser apresentados para a 

comunidade escolar, o que pode ser feito de diferentes formas: a construção de uma exposição ou 

painéis temáticos é uma proposta atrativa, pois pode ser adaptada para incluir imagens que ilustrem 

os desastres ambientais estudados, por exemplo. Esse tipo de exposição pode ter maior duração, 

podendo ser montada em um local de boa visibilização da escola. Outra opção é a realização de 

seminários onde os desastres sejam os temas apresentados: o uso de recursos digitais para esta 

finalidade pode facilitar a apresentação dos mapas de conceitos. 
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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 construção da justificativa com base nos dados, utilizada na tomada de decisão pelo grupo; 

• a produção de material para a realização da feira cultural; 

• a apresentação dos procedimentos de investigação e dos resultados do trabalho. 

Tendo em vista a grande quantidade de conteúdos que podem ser incorporados ao 

projeto, a construção dos mapas conceituais é interessante para o sucesso das atividades, uma 

vez que consistem no produto final que apresentará a síntese de tudo o que foi desenvolvido ao 

longo do projeto. 

A avaliação das habilidades previstas para serem desenvolvidas no projeto estão 

intrinsecamente associadas aos resultados do trabalho colaborativo proposto . Buscando 

assegurar o desenvolvimento das atividades, é fundamental que a seleção de conteúdos seja 

realizada previamente, e que tais conteúdos sejam oferecidos em diferentes formatos (textos, 

charges, quadrinhos, vídeos, infográficos), considerando que as habilidades da disciplina de Língua 

Portuguesa requerem esse tipo de suporte material. 

Avalie a competência leitora dos estudantes, considerando que eles serão expostos a diferentes 

tipos de textos ao longo do projeto. Se julgar necessário, convide professores de outras disciplinas que 

possam auxiliar você nesse tipo de avaliação. Inicialmente, a proposta é que o trabalho seja 

desenvolvido pelas disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa, mas isso não impede que outras 

disciplinas, como Arte, sejam agregadas ao projeto, contribuindo para o incremento da aprendizagem. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. 

CEMADEN/Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inovações.  

CNM. Observatório dos desastres naturais. Site institucional. Confederação Nacional de 

Municípios. Disponível em: <www.desastres.cnm.org.br/> Acesso em: 19 out. 2018. 

FREITAS, C.M. et al. 2014. Desastres naturais e saúde: uma análise da situação do Brasil. 

Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 3645-3656. 

IMHC. CmapTools. Software livre para construção de mapas conceituais (em inglês). Florida 

Insitute for Human & Machine Cognition. Disponível em:  

<https://cmap.ihmc.us/cmaptools/>. Acesso em: 22 out. 2018. 

http://www.desastres.cnm.org.br/
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
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NAOE, A. Uso de mapas de conceitos favorece aprendizagem e processos colaborativos. 

Educação USP Online. Disponível em: <www5.usp.br/40901/mapas-conceituais-organizam-

conhecimento-e-favorecem-aprendizagem/> Acesso em: 20 out. 2018. 

ONUBR. Desastres naturais levam 24 milhões de pessoas por ano a situações de pobreza. 

Organização das Nações Unidas no Brasil. Disponível em:  

<https://nacoesunidas.org/desastres-naturais-levam-24-milhoes-de-pessoas-por-ano-a-

situacoes-de-pobreza/> Acesso em: 19 out. 2018. 

UNIVESP. Psicologia da Aprendizagem aula 13: o que são mapas conceituais. UNIVESP. 

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=aF0UbIdN1Eg&t=6s>. Acesso em: 21 out. 2018. 

http://www5.usp.br/40901/mapas-conceituais-organizam-conhecimento-e-favorecem-aprendizagem/
http://www5.usp.br/40901/mapas-conceituais-organizam-conhecimento-e-favorecem-aprendizagem/
https://nacoesunidas.org/desastres-naturais-levam-24-milhoes-de-pessoas-por-ano-a-situacoes-de-pobreza/
https://nacoesunidas.org/desastres-naturais-levam-24-milhoes-de-pessoas-por-ano-a-situacoes-de-pobreza/
http://www.youtube.com/watch?v=aF0UbIdN1Eg&t=6s

