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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 quarto bimestre. 
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Título: Organizando uma conferência para o meio ambiente  

Tema Ações de intervenções coletivas para a preservação do ambiente e o equilíbrio ambiental. 

Problema central 
enfrentado 

Considerando o enfoque dos conteúdos do bimestre no uso da energia elétrica, os estudantes 
devem apropriar-se dos problemas ambientais ocasionados pelo uso da energia elétrica, por 
meio de pesquisas e observação dos problemas que ocorrem no entorno escolar, de modo a 
propor ações de intervenção para problemas locais e globais, tendo a eficiência energética e o 
fomento à sustentabilidade como objetivos. 

Produto final 
Os estudantes deverão organizar uma conferência para o meio ambiente, enfocando os 
problemas ambientais relacionados à produção e ao consumo consciente de energia elétrica. 

Justificativa 

Em decorrência do aumento da produção de bens de consumo pela utilização de novas 

técnicas criadas a partir da Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, os problemas ambientais se 

ampliaram significativamente após esse período. Mesmo que as consequências disso fosse logo se 

tornando evidentes, as sociedades industrializadas não se preocuparam imediatamente em buscar ou 

implementar soluções para esses problemas. Isso só ocorreu quando se percebeu que as 

transformações nos padrões de produção e consumo inevitavelmente conduziriam ao esgotamento 

dos recursos naturais. As sociedades modernas, então cientes dessa urgência, passaram a realizar 

encontros envolvendo lideranças de diversos países com o objetivo de discutir questões ambientais e 

elaborar agendas propositivas para lidar com esses problemas. 

O objetivo do projeto deste bimestre é promover discussões na comunidade escolar que 

favoreçam o desenvolvimento de uma consciência socioambiental com base em ações reais de 

intervenção ocorridas em todo o planeta. 

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. 
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• 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 Objeto de conhecimento Habilidades 

Ciências Clima 

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o 
equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações 
climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção 
humana. 

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. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 
apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em 
painéis ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de 
produção, o tempo disponível, as características do gênero 
apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que 
serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também 
elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral 
de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a 
partir do planejamento e da definição de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

Duração 

De 6 a 10 aulas, além de um dia destinado ao evento final. 

Material necessário 

1. Computadores conectados à internet para a realização de pesquisas e a elaboração de 
materiais para a conferência. 

2. Material de apoio (textos, mapas, gráficos, infográficos, resumos, matérias jornalísticas) 
sobre problemas ambientais, prioritariamente relacionados ao uso da energia elétrica. 

3. Material de apoio (textos, mapas, gráficos, infográficos, resumos, matérias jornalísticas) 
sobre conferências mundiais de meio ambiente. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

orientar as investigações e a análise de dados, com o apoio do professor de Matemática. O professor 
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de Língua Portuguesa deve ficar encarregado de orientar a construção dos argumentos, sob a luz dos 

dados coletados. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Atividade introdutória: contextualização (1 a 2 aulas) 

A etapa introdutória do projeto deve fornecer as orientações iniciais sobre o que será feito ao 

longo do projeto. Para isso, é importante contextualizar o status dos diferentes problemas ambientais, 

evidenciando como e quando eles começaram a se agravar, atingindo o clima global. Uma breve 

pesquisa prévia sobre os acontecimentos da Revolução Industrial deve auxiliar no encaminhamento 

das ações. Após essa contextualização dos problemas ambientais, deve haver a contextualização de 

conferências, fóruns, encontros, convenções e tratados mundiais ocorridos ao longo da história com o 

objetivo de aprofundar as discussões acerca da problemática ambiental. Para esta atividade, 

sugerimos que o marco inicial seja a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, pelo fato de ser a 

primeira conferência ambiental de abrangência global. É importante que alguns aspectos da 

conferência sejam explicitados, uma vez que os parâmetros estabelecidos em Estocolmo servirão de 

base para a pesquisa da etapa seguinte do projeto. 

Etapa 2 – Pesquisa sobre conferências ambientais (2 aulas) 

O objetivo é que esta etapa do projeto se caracterize como uma fase de pesquisa sobre ações 

globais de fomento à sustentabilidade que ocorreram após a Conferência de Estocolmo. Nesta etapa, 

cada grupo de estudantes deve realizar uma pesquisa sobre uma dessas diversas conferências, o que 

pode ser feito de duas formas: 1. uma pesquisa livre realizada pelos estudantes; 2. uma seleção prévia 

de algumas conferências, como forma de delimitar os eventos mais importantes para que os 

estudantes pesquisem sobre eles. 

Para a pesquisa das conferências, entendemos que algumas informações são essenciais e 

devem ser colocadas como critérios obrigatórios mínimos: tema central da conferência, países 

participantes, objetivo do evento, principais encaminhamentos obtidos (assinatura de tratados, 

organização de eventos futuros, etc.). 

Ao pesquisar sobre as conferências ambientais, os estudantes deverão perceber que elas são 

organizadas em torno de um problema central, um tema gerador. Caso isso não seja identificado com 

clareza pelos estudantes, é necessário que haja intervenções dos professores coordenadores do 

projeto para promover essa identificação. 

Etapa 3 – Seminários ou sessões de comunicação (2 a 4 aulas, dependendo do aprofundamento 

desejado pelo professor) 

Esta etapa consiste na comunicação dos resultados da pesquisa como forma de incentivo ao 

compartilhamento de informações para que a turma adquira uma visão integrada a respeito dos 

eventos ocorridos. 
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Neste momento das atividades, sugerimos que os seminários sejam sucintos, pois o objetivo 

não é o esgotamento dos temas pesquisados. Posteriormente, maiores detalhes sobre as conferências 

poderão contribuir para a realização da conferência escolar. 

Etapa 4 – Investigações do uso da energia elétrica, seus impactos e projeções futuras, para a 

organização da conferência ambiental escolar (1 a 2 aulas) 

Considerando a existência de um problema central em torno do qual as conferências 

ambientais são organizadas, esta etapa caracteriza o momento do projeto no qual os estudantes 

aprofundarão seus conhecimentos sobre o tema sugerido para a conferência ambiental: energia 

elétrica. O tema pode ser adaptado para incluir outros assuntos ou para atender mais adequadamente 

as demandas da escola. Caso a realidade do entorno escolar evidencie problemas mais imediatos para 

a comunidade, a conferência pode ser realizada tendo esses problemas como foco dos trabalhos. 

As investigações desta etapa devem contemplar os aspectos que serão estruturantes para a 

conferência: 

1. Levantamento de problemas ambientais decorrentes do uso da energia elétrica. 

2. Levantamento de tecnologias desenvolvidas para o aprimoramento do uso da energia 
elétrica. 

A partir desses levantamentos, os estudantes deverão organizar a conferência ambiental, que 

pode incluir palestras, mesas-redondas, apresentação de painéis e seminários. 

A conferência deve garantir, em primeiro lugar, o protagonismo dos estudantes na elaboração 

e organização das atividades. O trabalho dos professores deve ser o de orientar as ações dos 

estudantes de modo que eles mantenham o foco nos objetivos estabelecidos. A conferência deve ser 

organizada da forma mais semelhante possível aos eventos originais.  

Para orientar os trabalhos da conferência, recomendamos que se busquem exemplos de 

experiências bem-sucedidas como parâmetros para as ações, como a Conferência Nacional 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), organizada pelo Ministério da Educação. 

Etapa 5 – Conferência ambiental escolar (1 dia) 

O resultado do projeto deve culminar na realização da Conferência Ambiental Escolar, cujas 

atividades os estudantes deverão ter organizado ao longo do projeto. É interessante que eles 

organizem diferentes tipos de atividades (palestras, mesas-redondas, debates, exposição de painéis) e 

sejam responsáveis pela gestão dessas atividades. Para isso, é necessário que a comunidade escolar 

reserve ao menos um dia para a realização da conferência, de modo que todos os estudantes possam 

participar do evento. 

Além da organização das palestras a serem apresentadas na conferência, os estudantes devem 

ser responsáveis por outras atividades, tais como: 

1. organização do cronograma de apresentação; 
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2. elaboração do material de divulgação da conferência; 

3. elaboração dos materiais que serão utilizados nas apresentações. 

Dadas as características que esperamos que estejam presentes na conferência, e 

considerando seu caráter protagonista e propositivo, a temática pode ser ampliada para 

contemplar outros assuntos. Entretanto, é necessário que haja um cuidado para que as ações não 

resultem na construção de um evento que seja demasiadamente abrangente a ponto de tratar os 

assuntos de forma genérica, sem o devido aprofundamento que a temática demanda.  

Caso haja necessidade, é importante que se realize uma pesquisa prévia sobre o  que são 

os diferentes tipos de eventos que podem ser organizados por instituições em geral – convenções, 

simpósios, conferências, congressos são eventos que possuem particularidades e isso deve ser 

levado em consideração na organização dos trabalhos. 

A conferência deve ter caráter propositivo, de modo que as ações de intervenção devem partir 

de discussões sobre problemas reais. Para contribuir para o caráter propositivo do evento, é 

fundamental que os estudantes organizem atividades que discutam as pesquisas que têm sido 

realizadas em relação ao uso da energia elétrica. Assim, é importante que sejam apresentadas novas 

tecnologias, estratégias e ações discutidas globalmente, para que os estudantes tenham subsídios 

necessários para a proposição dos compromissos que deverão resultar das atividades da conferência. 

A participação de estudantes de outras séries na conferência deve ser estimulada.  

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 investigação sobre os problemas ambientais associados ao uso da energia elétrica; 

• a pesquisa sobre as propostas que vêm sendo desenvolvidas em todo o mundo com o objetivo 
de obter melhor aproveitamento dos recursos energéticos; 

• a organização da conferência e suas atividades; 

• o protagonismo no desenvolvimento das ações do projeto; 

• a sustentabilidade das apresentações, priorizando, sempre que possível, a utilização 
de recursos digitais para o desenvolvimento das atividades da conferência. 

De acordo com os resultados obtidos na experiência, a conferência pode se tornar um 

evento anual da escola, no qual os estudantes possam cada vez mais se sentir parte do processo 

de discussão sobre a necessidade de que todos sejam responsáveis pela adoção de medidas 

preservacionistas, de modo que, gradativamente, a comunidade escolar se torne 

socioambientalmente responsável pelo seu entorno.  
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