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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 terceiro bimestre. 

Título: Pegando uma onda 

Tema Ondas mecânicas e eletromagnéticas 

Problema central 
enfrentado 

Os estudantes devem mapear os diferentes tipos de onda encontradas no ambiente em que 
vivem, realizando a análise com base na realidade de suas casas até suas comunidades.  

Produto final 

Realização de seminário no qual cada grupo apresente os resultados de sua investigação e a 
construção coletiva de um “mapa de ondas” em que sejam identificadas as fontes das diferentes 
ondas encontradas no ambiente em que vivemos, discutindo as implicações dessas fontes sobre 
a saúde humana. 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto integrador visa avaliar o impacto da expansão tecnológica no 

cotidiano das pessoas. O crescimento populacional e o aumento do uso de tecnologias proporcionaram 

o surgimento de um cenário atual no qual nos encontramos cercados por ondas. Desse modo, faz-se 

necessário reconhecer a importância delas em diversas áreas, como na saúde e nas comunicações.  

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. 
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• 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 fontes emissoras de diferentes tipos de ondas, presentes nos 
ambientes que frequentam cotidianamente; 

• efetuar a leitura de exames de imagem, objetivando a elaboração de hipóteses 
diagnósticas (as hipóteses levantadas pelos estudantes não devem, de forma alguma, 
substituir a consulta ao médico); 

• pesquisar dados, informações e evidências sobre os diferentes tipos de ondas; 

• utilizar dados e evidências na construção de argumentos que se relacionam com a tomada 
de decisão referente ao uso de radiações nos exames de diagnóstico por imagem; 

• selecionar e elaborar materiais para a realização de seminários. 
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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 
Radiações e suas aplicações 
na saúde 

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas 
frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as 
implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, 
forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, 
cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

Língua 
Portuguesa 

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

Conversação espontânea 

(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações 
pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc. 

Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre 
os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura 
digital 

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas 
nas redes sociais e desenvolver estratégias para 
reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, 
data e local da publicação, autoria, URL, da análise da formatação, 
da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de 
curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e 
denunciam boatos etc. 

Duração 

Aproximadamente 8 aulas e atividades extraclasse. 

Material necessário 

1. Papel sulfite para confecção dos mapeamentos das fontes de ondas nas residências. 
Opcionalmente, esta etapa pode ser realizada por meio do uso de aplicativos de 
construção de plantas baixas. 

2. Mapa do bairro ou região do entorno da escola. 

3. Resultados de exames de radiografias, tomografias, ressonância magnética, 
ultrassonografia, incluindo laudos e imagens para análise. 

4. Aplicativo para celulares para diagnóstico de redes de telefonia móvel (ver seção Para 
saber mais, ao final do projeto). 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor coordenador do projeto deve ter iniciativa para pesquisar diferentes materiais e 

fontes de informação para a condução das atividades. É importante que possua algum domínio sobre 
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diferentes tecnologias ou disposição para aprender a utilizá-las, a fim de auxiliar os estudantes na 

realização das atividades. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Mapeando as ondas em nossas casas (atividade extraclasse) 

Nesta primeira etapa, os estudantes identificarão as fontes emissoras de ondas existentes em 

suas casas. Para isso, deverão desenhar a planta baixa de suas casas, registrando em cada cômodo as 

fontes identificadas. As ondas deverão ser classificadas de acordo com seus respectivos tipos.  

Nesse momento, é importante que os estudantes saibam quais tipos de ondas existem e quais 

aparelhos são responsáveis pela emissão de cada uma delas.  

Etapa 2 – Levantamento de dados sobre as fontes emissoras de ondas no entorno da escola 

(atividade extraclasse) 

Os estudantes devem ser agrupados para realizar a atividade desta etapa, a qual deverá ser 

conduzida com base na seleção de uma área ou local que será o objeto das investigações. Cada grupo 

deverá ficar responsável pela investigação das ondas que se propagam nas áreas, buscando localizar 

as fontes emissoras dessas ondas.  

É importante que as investigações desta etapa do projeto sejam realizadas em áreas e locais 

diferentes, para que posteriormente os estudantes comparem os resultados, identificando quais ondas 

são mais frequentes em cada local. As investigações devem ser conduzidas por meio da observação e 

do registro das fontes encontradas nos locais, e informações adicionais podem ser obtidas por meio 

de pesquisas na internet ou de bibliografia. De forma semelhante ao realizado na etapa anterior, os 

estudantes podem produzir mapas ou plantas dos locais observados para registrar as fontes emissoras 

das ondas. Esse procedimento permitirá que se façam comparações entre as observações efetuadas 

nas casas dos estudantes e os demais locais. 

Etapa 3 – Análise de exames de diagnóstico por imagem (2 aulas) 

Esta etapa se propõe a explorar como o estudo das radiações contribuiu para os avanços na 

área da saúde. Com base em uma pesquisa sobre como funciona cada um dos exames de diagnóstico 

por imagem, os estudantes devem buscar interpretar os resultados de exames reais, procurando 

verificar que habilidades os profissionais da área de saúde devem ter para conseguir diagnosticar os 

diferentes problemas de saúde por meio das imagens. As análises podem ser realizadas com o apoio 

dos relatórios ou laudos dos exames, como forma de proporcionar uma vivência semelhante àquelas 

que ocorrem nas profissões da área da saúde. Caso não haja disponibilidade de utilizar exames reais, 

a etapa pode ser adaptada para utilizar imagens de exames disponíveis na internet. Certifique-se de 

que os estudantes não usarão as próprias hipóteses para substituir a visita a um médico. Por meio 

dessas atividades, os estudantes devem se apropriar dos benefícios decorrentes do estudo das ondas. 
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Etapa 4 – Pesquisa, seleção e análise de reportagens sobre problemas de saúde relacionados à 

exposição a diferentes tipos de ondas (2 aulas) 

Esta etapa consiste na análise de notícias e reportagens cujo tema central sejam os problemas 

de saúde relacionados à exposição das pessoas a determinados tipos de radiação. Assim, alguns pontos 

devem ser considerados: 

1. Os riscos devem ser avaliados diante dos benefícios que podem ser obtidos pelo 
diagnóstico por imagens, já que que essas considerações são essenciais para a tomada de 
decisão sobre a necessidade de realização desses exames. 

2. Os diferentes tipos de exames apresentam vantagens, desvantagens e riscos específicos, 
de forma que esses fatores devem ser considerados na análise. 

3. É interessante incluir fontes de credibilidade duvidosa ou que apresentem conteúdo 
exagerado para que complementarmente seja possível avaliar de que formas o fenômeno 
das fake news causa impactos na área da saúde e na divulgação científica. 

Algumas notícias e reportagens podem proporcionar a realização de discussões interessantes, 

como é o caso das mudanças nas recomendações sobre a periodicidade de realização de exames de 

mamografia, propostas pela Associação Americana de Câncer. 

Etapa 5 – Apresentação dos seminários (4 aulas) 

O encerramento do projeto deverá ser feito por meio da apresentação de seminários que 

sintetizam as contribuições do uso das radiações na área da saúde. Sugerimos que os seminários 

tenham como base os resultados das discussões realizadas na etapa 3 do projeto, uma vez que os 

estudantes já deverão ter se apropriado dos mecanismos de funcionamento dos diferentes tipos de 

exames de diagnóstico por imagem. Desse modo, eles poderão utilizar as imagens e os resultados dos 

exames para conduzir as apresentações. Considerações sobre o efeito das radiações sobre o organismo 

humano e a análise de algumas reportagens sobre os avanços das tecnologias de diagnóstico por 

imagem podem complementar as apresentações.  

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 emissões de ondas nos diferentes ambientes investigados; 

• a qualidade das discussões realizadas na análise das reportagens; 

• a produção de materiais para realização dos seminários; 

• a relevância dos conteúdos abordados nos seminários. 

Como as habilidades previstas para serem desenvolvidas no projeto focam nas questões 

relacionadas à saúde, é essencial que a avaliação contemple prioritariamente o que os estudantes 
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compreenderam acerca das contribuições que o uso das radiações traz para a área médica. O 

desenvolvimento de novas tecnologias e recursos também deve estar no centro da avaliação. 

É importante que se avalie a competência leitora dos estudantes, considerando que eles serão 

expostos a diferentes tipos de textos ao longo do projeto. Auxilie-os na leitura e na interpretação dos 

exames, a fim de que elaborem hipóteses sobre os possíveis diagnósticos. Se julgar necessário, convide 

professores de outras disciplinas que possam auxiliar você nesse tipo de avaliação. Além das disciplinas 

previstas na estrutura no projeto integrador, outras podem ser incorporadas de acordo com os 

objetivos do corpo docente e do projeto pedagógico da escola. 
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