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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: Química no dia a dia 

Tema Transformações físicas e químicas no cotidiano. 

Problema central 
enfrentado 

Investigar a ocorrência das transformações físicas e químicas nas atividades humanas. 

Produto final 
Apresentação de experimentos da química do cotidiano, que pode ser realizada de forma multimodal, 
de acordo com a disponibilidade de recursos da escola. Alternativamente, os estudantes podem filmar 
as transformações que observarem para criação de uma exposição de vídeos.  

Justificativa 

O objetivo deste projeto é fazer com que os estudantes constatem a ocorrência das 

transformações físicas e químicas observáveis nas atividades cotidianas. Tais transformações podem ser 

observadas em diferentes contextos e ambientes, e ocorrem a partir da interação de substâncias diversas. 

A importância do projeto reside na necessidade de aproximar os estudantes das 

transformações químicas, as quais muitas vezes são compreendidas como processos que ocorrem 

somente em laboratórios de pesquisa, sob condições controladas. O distanciamento entre a 

observação da realidade e a compreensão sobre a química presente nos fenômenos que ocorrem à 

nossa volta se constitui num dos grandes entraves do ensino de Ciências. 
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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: 

• observar e registrar as reações químicas que ocorrem no dia a dia; 

• efetuar registros sobre os fatores que caracterizam as transformações; 

• pesquisar dados, informações e evidências sobre os mecanismos que regem a ocorrência 
das transformações; 

• elaborar estratégias para comunicar os resultados obtidos por meio de observações do 
mundo natural. 
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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 

Estrutura da matéria 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da 
matéria e explicar essas transformações com base no 
modelo de constituição submicroscópica. 

Aspectos quantitativos 
das transformações 
químicas 

(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos 
envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a 
proporção entre as suas massas. 

Língua 
Portuguesa 

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

Textualização, revisão e 
edição 

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de 
apresentações orais, verbetes de enciclopédias 
colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs 
científicos, vídeos de diferentes tipos etc. 

Duração 

9 aulas, atividades externas e um período do dia letivo para apresentação dos resultados. 

Material necessário 

1. Planilha ou tabela (preferencialmente eletrônica) para registro de observações das 
transformações físicas e químicas; 

2. Máquina fotográfica ou celular para registros das transformações físicas e químicas 
observadas; 

3. Ambientes e locais diversificados para visitação; 

4. Materiais para a apresentação final, variável de acordo com a proposta definida pelos 
coordenadores do projeto. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

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

orientar a coleta e análise dos dados de modo a possibilitar o entendimento dos estudantes sobre o 

desperdício observado. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Exposição dialogada sobre os conceitos de transformações físicas e químicas (1 aula) 

A primeira etapa envolve a definição conceitual dos tipos de transformações existentes e 

discussões sobre como é possível distinguir as transformações químicas e físicas. O papel das 

evidências, tais como a liberação de gases, variações na temperatura e formação de novos produtos 

deve ser destacado, uma vez que é por meio delas que os estudantes serão capazes de fazer as 

distinções entre os tipos de transformações. 

Exemplos diversos das transformações devem ser apresentados aos estudantes: é importante 

que sejam trazidos exemplos de transformações que ocorrem em laboratórios e em ambientes 

naturais para que os estudantes observem as diferenças nas condições que promovem a ocorrência 

dessas transformações. Também é necessário que os exemplos trazidos sejam suficientemente 

representativos das transformações, mas ao mesmo tempo não esgotem ou restrinjam a diversidade 

das transformações que podem ser observadas.  

Etapa 2 – Registro da ocorrência de transformações físicas e químicas (1 aula + atividades externas) 

Nesta etapa do projeto, propomos a investigação da ocorrência das transformações físicas e 

químicas em diferentes locais frequentados pelos estudantes. Para este fim, sugerimos a elaboração 

de uma tabela ou planilha na qual os estudantes possam registrar os dados sobre as transformações, 

tais como local de ocorrência, data da observação, condições climáticas, descrição da ocorrência, tipo 

de transformação, entre outros. Dependendo do nível de aprofundamento desejado, as planilhas 

poderão conter um número variável de fatores que devem ser registrados, de modo a contribuir com 

a compreensão dos fenômenos observados. 

Para que esta etapa tenha sucesso, é fundamental que a etapa 1 do projeto seja executada de 

forma abrangente, contemplando os diversos aspectos relacionados à ocorrência das transformações, 

a fim de que os estudantes se tornem capazes de estar atentos ao que deve ser observado e sobre 

quais procedimentos devem ser adotados. É fundamental que os estudantes efetuem registros da 

forma mais completa possível para que a diversidade de fatores que interferem na ocorrência das 

transformações possa ser constatada. A observação de locais bastante distintos entre si pode 

contribuir para que os estudantes percebam a variedade de transformações que ocorrem no nosso 

cotidiano. Os registros fotográficos podem auxiliar na execução das atividades, uma vez que ilustram 

as condições observadas e podem ser consultados regularmente para a realização de novas avaliações. 

Etapa 3 – Estudo das transformações observadas (2 aulas) 

Após a etapa de observação e registro, os estudantes devem se aprofundar no entendimento 

acerca das transformações observadas. Para este fim, devem realizar uma pesquisa para averiguar os 

mecanismos que regem essas transformações. Usando a formação de ferrugem ou o preparo de alguns 

alimentos (pães, bolos, iogurtes etc.) como exemplos, os estudantes devem investigar a formação dos 
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produtos a partir dos reagentes, no caso das transformações químicas; ou os fatores mais evidentes 

que contribuem para a ocorrência das transformações físicas. 

É importante que os fatores que interferem nas transformações sejam adequadamente 

esclarecidos, uma vez que isso contribuirá para que os estudantes entendam os resultados de suas 

observações quando analisarem as condições ambientais nas quais essas observações foram feitas.  

Etapa 4 – As contribuições das transformações no cotidiano (2 aulas) 

Nesta etapa, os estudantes devem avaliar como as transformações observadas impactam o 

cotidiano das pessoas, evidenciando as facilidades ou dificuldades gerados por conta das 

transformações. O objetivo é que os estudantes percebam a necessidade de incorporação das 

transformações no cotidiano por meio de uma recuperação histórica sobre como estas transformações 

se consolidaram em nossa sociedade. 

Muitas transformações físicas e químicas são realizadas cotidianamente na indústria e em nossas 

casas com o objetivo de facilitar a execução de diversas atividades. Entretanto, algumas transformações 

incorrem em prejuízos para o ser humano, e interferem negativamente em nossas atividades. 

Nesta etapa do projeto, é importante que exemplos de transformações químicas complexas 

sejam trazidas para a discussão: os estudantes devem compreender que algumas delas são bastante 

simples, de modo que não necessitam de muitos recursos para serem realizadas, ao passo que outras 

transformações são bastante complexas e os custos de sua execução podem ser muito elevados. 

Sinteticamente, ao término do projeto os estudantes devem compreender a imensa diversidade de 

transformações que o ser humano aprendeu a dominar ao longo de sua história. 

Etapa 5 – Apresentação dos resultados (exposição de experimentos, feira de Ciências, exposição de 

vídeos) das transformações observadas (3 aulas para elaboração dos materiais) 

Na etapa final do projeto, os coordenadores devem propor a realização de um evento na escola 

no qual os estudantes possam apresentar os resultados de suas observações. Para esta finalidade, 

sugerimos diferentes modelos de eventos que podem ser adotados, de modo que a seleção deve ser 

feita de acordo com a disponibilidade de recursos e as condições físicas da escola, e considerando a 

diversidade de transformações que podem ter sido observadas pelos estudantes: 

1. Demonstração de experimentos: pode ser realizada utilizando-se equipamentos do 
laboratório da escola, caso ele exista, ou materiais de cozinha e produtos adquiridos em 
supermercados. É fundamental que o professor supervisione a demonstração para que os 
estudantes não participem diretamente de experimentos com fogo. 

2. Exposição de vídeos: as transformações podem ser realizadas pelos estudantes e 
registradas por meio de vídeos. Em último caso, vídeos de terceiros podem ser utilizados 
pelos estudantes. 

3. Exposição de modelos: os estudantes podem construir modelos que representem as 
transformações observadas em nível molecular, utilizando massa de modelar. Para tornar 
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a atividade mais interativa, os próprios estudantes podem preparar massa de modelar, a 
partir de diversas receitas disponíveis na internet. 

4. Exposição de painéis: de forma semelhante a congressos ou simpósios, os estudantes 
podem elaborar painéis nos quais selecionem as transformações que julgarem mais 
interessantes de serem apresentadas. 

É importante que a apresentação final inclua descrições sobre como muitas transformações 

podem ser utilizadas pelo ser humano para solucionar problemas práticos, muitos dos quais são 

causados por outras reações químicas. Como exemplo, podemos utilizar algumas transformações 

como referência: a formação da ferrugem é uma transformação química que resulta num problema 

que ocorre em diferentes circunstâncias, para o qual a solução pode ser obtida por meio da realização 

de outra transformação química que atue na remoção da ferrugem. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os principais aspectos que devem ser avaliados no projeto são: 

• o engajamento dos estudantes nas diferentes etapas do processo; 

• o registro dos estudantes sobre as observações, considerando-se essencialmente dois 
aspectos: a tabulação dos dados e obtenção dos registros fotográficos; 

• a compreensão das transformações, destacando os seguintes aspectos: descrição das 
transformações, mecanismos de funcionamento e condições ambientais que promovem 
ou interferem nas transformações; 

• a produção de material para a apresentação final; 

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

Devido à natureza submicroscópica dos conteúdos selecionados para o bimestre, os 

estudantes podem apresentar inúmeras dificuldades no entendimento dos fenômenos, da 

estrutura do átomo e sua organização. Esta será, portanto, uma ótima oportunidade para que os 

estudantes compreendam o papel essencial dos modelos e representações na aprendizagem 

desses conteúdos, de forma que a observação dos fenômenos e a apresentação dos resultados 

devem estar alinhadas  

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

tipos de textos ao longo do projeto. Acompanhe ainda o desempenho deles na leitura e interpretação 

dos gráficos e outros dados. Se julgar necessário, convide professores de outras disciplinas que possam 

auxiliar você nesse tipo de avaliação. Ainda que o projeto integrador seja previsto para ser desenvolvido 

por algumas disciplinas, as demais podem ser incorporadas conforme a necessidade e objetivos do 

corpo docente e do projeto pedagógico da escola. 
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