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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, 
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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. 

Título: A vida da Terra... fora da Terra! 

Tema 
Estudo das condições necessárias para a existência e manutenção da vida em diferentes 
ambientes 

Problema central 
enfrentado 

Os estudantes devem avaliar as condições que possibilitam a existência da vida no planeta 
Terra, especialmente da vida humana, com objetivo de averiguar as possibilidades de ocupação 
de outros planetas. 

Produto final 
Debate sobre a abordagem da colonização humana em outros planetas em obras 
cinematográficas 

Justificativa 

O projeto deste bimestre tem o objetivo de expandir os conhecimentos dos estudantes acerca 

das condições necessárias à sustentação da vida. O ser humano sempre teve a curiosidade como um 

fator que impulsiona a investigação científica sobre o ambiente, e isso não é diferente quando pensamos 

no ambiente situado fora de nosso planeta. A curiosidade sobre os astros sempre esteve presente na 

história da humanidade, e o tema já foi o abordado diversas vezes em obras de ficção. Em muitas dessas 

obras, a exploração do espacial é justificada, por exemplo, pela crescente degradação ambiental na 

Terra, responsável pelo completo esgotamento dos recursos naturais e eventual extinção da vida em 

nosso planeta. Assim, as discussões sobre a existência de vida fora de nosso planeta, bem como o estudo 

de possibilidades de ocupação de outros planetas pelo ser humano, materializam-se como conteúdos 

relevantes, que contribuem para a ampliação do nosso conhecimento sobre o Universo. 

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. 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

• 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 e escrita) ou visual-motora (como Libras), 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: 

• realizar pesquisas sobre as condições ambientais encontradas em diferentes regiões do 
planeta Terra; 

• efetuar a leitura de mapas e textos; 

• pesquisar dados e informações sobre as características dos planetas de nosso Sistema 
Solar e de exoplanetas; 

• refletir sobre as possibilidades de ocupação humana em outros planetas, com base nas 
características desses planetas e das necessidades biológicas e fisiológicas da espécie 
humana; 

• selecionar obras cinematográficas de ficção científica que abordem a exploração de outros 
planetas pelo ser humano; 

• elaborar materiais para apresentar os resultados do projeto. 

A tabela, a seguir, apresenta as disciplinas, os objetos de conhecimento e suas respectivas 

habilidades, selecionadas para serem desenvolvidas por meio do projeto integrador. 
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Habilidades em foco 

Disciplinas Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências Vida humana fora da Terra 

(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições 
necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e 
nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

Língua 
Portuguesa 

Relação entre textos 

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados 
e informações de diferentes fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e referências, identificando coincidências, 
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

Estratégias e procedimentos 
de leitura 

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda 
do professor, as informações necessárias (sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

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

Duração 

De 6 a 10 aulas e atividades extraclasse. 

Material necessário 

1. Mapa-múndi para colorir. 

2. Mapas-múndi diversos, que destaquem características físicas sobre as áreas de mais difícil 
ocupação pelo ser humano.  

3. Lápis de cor ou canetas hidrográficas. 

4. Filmes de ficção científica com a temática da exploração e da colonização espacial pelo ser 
humano, adequados à faixa etária dos estudantes. 

5. Computadores para a realização de pesquisas sobre as características de diferentes 
planetas. 

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 

diferentes tecnologias ou disposição para aprender a utilizar essas tecnologias, com o objetivo de 

auxiliar os estudantes na realização das atividades. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Discussão introdutória: por que nos interessa buscar vida fora da Terra? (1 a 2 aulas) 

Essa etapa se inicia com a proposição de uma discussão para que os estudantes exponham 

suas considerações sobre o interesse do ser humano na vida fora da Terra. Como possui caráter 

introdutório, possivelmente muitas das considerações dos estudantes terão status de hipótese sobre 

o que pensam a respeito do tema. É importante observar essas considerações procurando categorizá-

las em relação à natureza das afirmações:  

1. Razões externas à Terra: essas razões devem estar atreladas à ideia de expansão do 
conhecimento sobre o ambiente exterior, na qual alguns estudantes podem desconsiderar 
aspectos referentes às condições ambientais do nosso planeta. 

2. Razões internas: essas razões devem estar atreladas à percepção de que a ocupação 
humana de outros planetas pode surgir como consequência da degradação ambiental que 
assola a Terra. 

Outras categorias de agrupamento podem ser criadas, dependendo das respostas que os 

estudantes apresentarem durante a atividade. Cabe ao professor a avaliação dessas respostas para 

categorizá-las de acordo com os critérios adequados. 

Etapa 2 – Mapeamento das áreas habitadas pelo ser humano e levantamento das condições 

existentes nessas áreas (2 aulas) 

Essa etapa deve se caracterizar como uma pesquisa sobre os locais do planeta que são 

ocupados pelo ser humano. É importante que os estudantes identifiquem as áreas desérticas, 

florestais, gélidas, de modo que possam estabelecer correlações entre o tamanho da população nesses 

locais e as características ambientais, o que deve ser feito por meio do apoio de mapas que destaquem 

essas características. Isso fornecerá a base para que os estudantes percebam a amplitude da ocupação 

humana na superfície do planeta, bem como as condições favoráveis à vida humana. Discussões sobre 

as características físicas, tais como a temperatura dos locais, disponibilidade de água e alimentos 

devem ser abordadas, e os problemas relacionados à escassez desses recursos devem permear a 

atividade. Recomenda-se a utilização de mapas-múndi para colorir, com o objetivo de que os 

estudantes registrem as áreas onde a ocupação humana é dificultada por fatores naturais. Esses 

registros devem ser subsidiados pelas pesquisas realizadas durante esta etapa. 

Etapa 3 – Extrapolando a distribuição da população humana: investigando planetas (1 aula) 

Com base nas informações coletadas na etapa anterior, os estudantes devem investigar as 

características de outros planetas e astros de nosso Sistema Solar e de exoplanetas, buscando 

identificar quais deles apresentam condições mais favoráveis à existência da vida. É importante os 

estudantes reflitam sobre as formas de vida mais simples até a vida humana. Os dados da etapa 

anterior podem auxiliar na identificação dos limites suportados pela espécie humana, no que se refere 

às adversidades ambientais. 
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As discussões devem contemplar aspectos relacionados às condições ambientais e físicas e as 

características biológicas e fisiológicas dos seres vivos que habitam a Terra. É essencial que as 

informações coletadas pelos estudantes sejam suficientemente exploradas para que eles possam 

realizar adequadamente a próxima etapa do projeto. 

Etapa 4 – A exploração espacial e a ficção: analisando obras cinematográficas (1 a 2 aulas) 

Nesta etapa do projeto, os estudantes devem selecionar filmes cuja temática esteja de alguma 

forma relacionada à exploração do espaço e à ocupação de outros planetas pelo ser humano. Alguns 

títulos podem ser previamente selecionados pelos professores para que eles possam coordenar as 

atividades de forma mais objetiva. Caso a escolha seja livre para os estudantes, é importante se atentar 

às classificações etárias indicativas antes da continuidade das atividades. 

Esta etapa deve avaliar o que existe de real e de imaginário nestes filmes, especificamente no 

que se refere à vida humana em outros planetas, discutindo alguns aspectos: 

1. inconsistências científicas; 

2. avaliação das tecnologias utilizadas para as viagens; 

3. características ambientais; 

4. características biológicas e fisiológicas humanas; 

5. questões relacionadas ao tempo de viagem. 

Etapa 5 – Apresentação das análises das obras cinematográficas (1 aula) 

Com base no que foi investigado, os estudantes devem fazer apresentações das análises que 

realizaram sobre os filmes selecionados. As apresentações devem contemplar algumas questões: 

1. justificativa para a exploração ou colonização dos planetas; 

2. considerações sobre as inconsistências científicas identificadas; 

3. condições ambientais favoráveis/desfavoráveis à vida humana; 

4. considerações sobre as tecnologias necessárias à exploração do espaço; 

5. considerações sobre o tempo necessário para se realizarem viagens espaciais. 

As apresentações podem ser realizadas de diversas formas. Entretanto, recomendamos que 

os estudantes utilizem cenas dos filmes que avaliaram para ilustrar as considerações que eles fizerem 

ao longo de suas apresentações. Esse tipo de atividade favorece o protagonismo dos estudantes, que 

podem utilizar diversos recursos tecnológicos disponíveis para realizar suas exposições. 

Etapa 6 – Debate de encerramento: quais planetas podem sustentar a vida humana? (1 aula) 

Essa etapa consolida as atividades realizadas nas etapas anteriores, uma vez que a proposta é 

que a turma se engaje numa discussão para questionar a viabilidade de manutenção da vida humana 
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nos planetas selecionados na etapa 2 do projeto. Neste momento, com base no que for apresentado 

pelos colegas, cada grupo deve avaliar as condições do planeta que escolheu, destacando quais 

condições precisariam ser ajustadas para garantir a viabilidade da sobrevivência humana. 

É importante que os estudantes sejam orientados a argumentar com base nos dados e nas 

informações obtidos sobre os planetas avaliados. Ainda que parte do projeto seja fundamentada na 

análise de obras de ficção, é essencial que as considerações dos estudantes sejam realizadas com base 

em conhecimentos científicos. 

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 organização das informações nos mapas; 

• a seleção de conteúdos durante a realização da pesquisa; 

• a construção dos argumentos apresentados na avaliação da viabilidade de existência da vida 
fora da Terra; 

• a elaboração de materiais para a realização das apresentações; 

• a pertinência dos dados selecionados para a proposição das afirmações que forem 
apresentadas. 

Considerando-se que o projeto propõe a realização de atividades nas quais os estudantes 

devem atuar de forma protagonista, é importante que o papel do professor seja o de fomentar a 

curiosidade deles sobre os ambientes da Terra e as condições de outros planetas. Devem ser 

avaliadas as habilidades de investigação, pesquisa e seleção de conteúdos dos estudantes, uma vez que 

eles serão expostos a diferentes tipos de materiais e recursos ao longo do projeto. Auxilie-os na 

recomendação de filmes que possam atender à proposta do projeto e que instiguem a curiosidade deles 

sobre assuntos relacionados à manutenção da vida. 

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. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ESO. Exoplaneta recentemente descoberto pode ser o melhor candidato para a busca 

de sinais de vida. European Southern Observatory. Disponível em: <www.eso. 

org/public/brazil/news/eso1712/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

FILHO, K.S.O.; SARAIVA, M.F.O. Astronomia e Astrofísica. Departamento de 

Astronomia do Instituto de Física/UFRGS. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs. 

br/index.html>.Acesso em: 13 nov.2018. 
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