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envolvidas em cada atividade e verificar aquelas que não foram atingidas, você poderá adaptar suas 

ações futuras e exercitá-las sobre outros objetos de conhecimento. 

Desse modo, conclui-se que uma avaliação que visa à formação depende da flexibilidade na 

escolha das atividades e das metodologias de aplicação. Vale observar, ainda, que a utilização de 

sequências didáticas permite acompanhar os alunos por etapas, e não somente pelo produto final. 

Por causa desse objetivo, os materiais didáticos da coleção são férteis em sugestões. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• BRASILIANA. Série de documentários. Direção de Mário Kuperman.  

Essa série de 30 documentários, com aproximadamente 30 minutos de duração cada, aborda 

assuntos pertinentes às aulas de Geografia, como cidade e campo, problemas ambientais no Brasil e 

questões socioambientais em bacias hidrográficas. Além disso, há episódios inteiros sobre produtos 

agrícolas específicos. 

• Rede Escola Digital. Disponível em: <http://rede.escoladigital.org.br/>. Acesso em: 1º 
out. 2018. 

Plataforma de objetos digitais de aprendizagem para aplicação direta pelo professor, 

divididos por séries, componentes, temas e habilidades envolvidas. 

• Recursos de pesquisa. Disponível em:  
<http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44>. 
Acesso em: 1º out. 2018.  

O repositório, desenvolvido por professores e dividido em categorias bem-definidas, é um 

ótimo ponto de partida para as pesquisas dos alunos. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Energia positiva 

Tema Questão energética 

Problema central 
enfrentado 

Quais são os problemas relacionados à questão energética e como as experiências brasileiras 
podem ajudar a minimizá-los? 

Produto final Criação de um blog 

 

http://rede.escoladigital.org.br/
http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
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Justificativa 

Se compararmos a matriz energética brasileira com a de outros países do mundo, 

perceberemos que nosso país é avançado nessa área, com largo uso de fontes renováveis de energia 

e redes bem-estruturadas. Não à toa, é destaque mundial em pesquisas nesse setor. A relativa 

autonomia quanto ao uso de tecnologias nacionais permite ao Brasil exportar conhecimento e a 

própria energia para países próximos. Por que, então, pensar em soluções para um setor nem tão 

problemático? Por um lado, justamente para contribuir com soluções para outros lugares do mundo, 

pois temos aqui amplo acesso a pesquisas e exemplos que inspiram iniciativas fora do país. Por 

outro, ainda há desafios internos a serem enfrentados, que ultrapassam a análise exclusiva da matriz 

energética e não devem ser ignorados, como a predominância excessiva da modalidade rodoviária 

no transporte, a subutilização da energia solar em comparação a outros países e certa insegurança 

quanto a blecautes, que, além de paralisarem quase todas as atividades humanas, eventualmente 

resultam em tragédias. 

Como se pode observar, a questão energética é relevante no Brasil, podendo interessar, 

inclusive, aos alunos dessa faixa etária que começam a definir um horizonte profissional.  

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. 

• 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. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

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

• Trabalhar as habilidades de Geografia e Ciências de maneira integrada, prática e autônoma. 

• Propiciar um percurso sólido de aquisição do conhecimento inspirado no método 
científico, iniciando por impressões e dúvidas (autoconhecimento), passando por análises 
direcionadas e chegando ao controle de resultados por múltiplos processos de avaliação. 

• Promover habilidades sociais e emocionais para relacionamentos positivos entre equipes 
como requisito fundamental para a obtenção de resultados de excelência. 

• Incentivar o uso das tecnologias como ferramenta de difusão do conhecimento e 
transformação social. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de aprendizagem Habilidades 

Geografia 
Produção, circulação e 
consumo de mercadorias 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o 
consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como 
influem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

Ciências 

Máquinas simples 
Formas de propagação  
do calor 
Equilíbrio termodinâmico  
e vida na Terra 
História dos combustíveis  
e das máquinas térmicas 

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor 
para justificar a utilização de determinados materiais (condutores  
e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento  
de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou 
construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 
(F07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas 
térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas 
e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses 
materiais e máquinas. 

Diversidade de ecossistemas 
Fenômenos naturais e 
impactos ambientais 
Programas e indicadores  
de saúde pública 

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes 
naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais  
de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou 
provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade  
ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde 
(como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico  
e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) 
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

Composição do ar 
Efeito estufa 
Camada de ozônio  
Fenômenos naturais (vulcões, 
terremotos e tsunamis) 
Placas tectônicas e deriva 
continental 

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando 
sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que 
podem alterar essa composição. 
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel 
fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações 
humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos 
combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar  
e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Duração 

De quatro a seis semanas. 

Materiais necessários 

• Mural 

• Papeletas coloridas 

• Plataforma livre para blogs 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Sensibilização 

Prepare uma grande colagem com fotos, gráficos, tabelas, obras de arte e outros materiais 

ilustrativos sobre a questão energética no mundo e no Brasil, com destaque para os seguintes 

assuntos: produção de energia, formas de utilização na indústria, impacto ambiental ou transportes e 

cidades. Como se trata de uma etapa mais de sensibilização do que de descrição do problema, 

priorize o uso de imagens, investindo em texto apenas nas legendas. 

Em seguida, distribua aos alunos papeletas coloridas, em que cada cor representará um tipo 

de pergunta, como: 

O que eu vejo?           O que eu penso sobre isso?           Por que não...? 

Proponha aos alunos que, individualmente, respondam às perguntas, sendo que a última, 

“Por que não...?”, deve conter propostas e soluções para os problemas percebidos nas imagens. 

Depois, peça que afixem no mural os papéis preenchidos. 

Etapa 2 – Exposição do projeto 

Antes de expor suas considerações sobre as respostas dos alunos, convide-os a observar o 

mural novamente, concentrando-se, desta vez, nos comentários dos colegas. Promova um debate 

coletivo sobre as ideias apresentadas e preste muita atenção na fala dos alunos, pois ela pode ser 

definidora das questões-chave do projeto. 

Revele que a atividade faz parte de um projeto integrador e que eles já estão ajudando a 

defini-lo. Identifique as questões que mais chamaram a atenção da turma e verifique os comentários 

registrados nas papeletas verdes, antecipando para os alunos que, no decorrer do trabalho, eles 

deverão propor soluções para os problemas apontados. Alguns exemplos que podem surgir: apagões 

no abastecimento urbano de energia; aumento do preço da conta de luz; doenças respiratórias 

causadas pela poluição; problemas socioambientais ligados à instalação de hidrelétricas; alternativas 

para a obtenção de energia em locais inóspitos. 
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Peça aos alunos que se organizem em grupos de acordo com o problema a ser resolvido. Eles 

terão de formular por escrito suas dúvidas a respeito do problema, mas sem revelá-las no momento. 

Em outras palavras, o intuito é que tragam à consciência aquilo que ainda não sabem ou pontos 

sobre os quais gostariam de ouvir a opinião dos colegas.  

Informe aos alunos que, na aula seguinte, eles terão de estudar primeiramente os problemas 

levantados pelos outros grupos. É bem provável que isso lhes cause surpresa, mas o intuito é 

justamente romper com um padrão de trabalho centralizado nas equipes e promover a interação 

entre todos, já que o produto final é coletivo. 

Essa etapa do estudo pode ser realizada na aula de Ciências, componente que abarca as 

abordagens sobre o uso de fontes de energia, impactos nos ecossistemas e na saúde pública e 

alterações na composição do ar. 

Etapa 3 – Brainstorming de soluções e plano de pesquisa 

Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar de brainstorming e explique como essa técnica 

será aplicada na aula. Defina um tempo-limite para os grupos exporem suas ideias. Peça a cada grupo 

que escolha um secretário, o qual ficará incumbido de anotar as sugestões apresentadas durante a 

atividade. Ressalte que o brainstorming não tem o compromisso de dar respostas exatas aos 

problemas; por isso, às vezes aparecem sugestões absurdas, mas, não raro, algumas das mais 

criativas soluções vêm desses “absurdos”. 

Ao final desta aula ou na seguinte, atenda aos grupos individualmente para revisar as 

anotações feitas pelo secretário elaborada pelo secretário. Portanto, nesta etapa, eles terão uma 

previsão de solução para o problema definido anteriormente. A partir daqui, ajude os alunos a 

estabelecer o que será pesquisado, para que possam fazer um estudo com direcionamento prévio e 

otimizar o tempo. 

Etapa 4 – Pesquisa detalhada 

De acordo com o que definiram nas etapas 2 e 3, agora os alunos terão de localizar o 

problema no espaço geográfico. O problema pode estar em qualquer parte do mundo, mas as 

soluções devem advir de pesquisas do Brasil, pois o país é referência mundial na área. 

Para se compreender, primeiramente, o contexto do problema em termos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos, tanto em suas causas quanto em seus efeitos, é fundamental aplicar a 

habilidade EF07GE06 – Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias 

provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes 

lugares. Esse enfoque, que também é previsto nas habilidades relativas à área de Ciências da 

Natureza, auxiliará os grupos a pensar na viabilidade das soluções propostas. 

Outra parte da pesquisa, contudo, precisará ser supervisionada pelo professor de Ciências, 

pois deverá conter uma análise estritamente técnica sobre as vantagens das soluções apresentadas 

em seus aspectos físicos, químicos ou biológicos. Para isso, peça aos alunos que demonstrem pelo 
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menos uma das vantagens por meio de dados numéricos ou em forma de gráfico, bem como que 

prevejam os benefícios que essa medida pode trazer para a população e o meio ambiente. 

Etapa 5 – Avaliação crítica da turma 

Para a apresentação dos resultados das pesquisas, organize os alunos em um grande círculo. 

As pesquisas serão aqui entendidas como resultado de um esforço coletivo, já que toda a turma 

influenciou a definição dos grupos de trabalho. Mostre que as dificuldades encontradas não foram 

exclusivas de um grupo ou de outro e permita aos alunos que as compartilhem, para juntos 

encontrarem soluções criativas. Há, enfim, duas ordens de resolução de problemas: uma referente 

ao tema em si e a outra relacionada à execução do projeto. 

Etapa 6 – Elaboração dos artigos e criação do blog 

As imagens, os dados e as informações apresentados nas etapas anteriores deverão ser 

organizados no formato de artigo para publicação no blog. Sua criação, em plataformas gratuitas 

como Wordpress ou Blogger, é uma boa oportunidade para envolver os alunos que ficaram mais à 

parte no processo. O blog mostrará os artigos de todas as turmas de 7º ano, sendo importante 

agrupá-los em categorias e permitir o recebimento de comentários. 

Etapa 7 – Divulgação, feedback e rediscussão dos temas 

Os alunos podem dar diversas ideias sobre como divulgar o blog nos meios eletrônicos, pois 

costumam ter contato com essa ferramenta. Apenas ajude-os a organizar esse processo e a ampliar as 

possibilidades de comunicação dos resultados, inclusive para instituições envolvidas com a questão 

energética. Essa comunicação deve ser acompanhada de um pedido de feedback sobre os artigos, 

considerando-se a possibilidade de crítica por parte dos leitores. Periodicamente, os resultados do 

projeto podem ser reavaliados e embasar futuras experiências com o mesmo blog – talvez, um segundo 

projeto a respeito de outra questão socioambiental. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O projeto foi pensado de maneira que, quanto mais interação colaborativa houver, melhores 

serão os resultados de todo o trabalho. Demonstre isso à medida que as etapas se sucederem, 

a exemplo do brainstorming, que ficará mais rico se os alunos se dedicarem com afinco à reflexão 

sobre a questão energética antes da dinâmica. Assim como cada uma das etapas contribui para as 

outras, os grupos se ajudam entre si com sugestões ou até mesmo com informações que possam ser 

utilizadas em conjunto para os diferentes problemas abordados. Espera-se, assim, que esse 

engajamento transpareça nas etapas, e não apenas no resultado final. 

Mostramos também diferentes frentes de avaliação: além da observação dos professores, os 

alunos têm a oportunidade de se autoavaliarem e de avaliar os colegas, e o público externo também 

ajudará na avaliação contínua do projeto. Diversos elementos, portanto, devem ser considerados,  

os quais revelarão a eficácia não apenas dos alunos, mas também da proposta do projeto e dos 

docentes envolvidos. 
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Matriz Energética Brasileira (Parte I). Disponível em:  
<https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-i/view>. 
Acesso em: 1º out. 2018. 

• Matriz Energética Brasileira (Parte II). Disponível em:  
<https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-ii/view>. 
Acesso em: 1º out. 2018. 

Essas reportagens, produzidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), abordam de maneira ampla, por meio de entrevistas com pesquisadores, o 

uso de energia no Brasil.  

• ANTUNES, Celso. Manual de técnicas de dinâmicas de grupo de sensibilização de 
ludopedagogia. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

Essa obra traz informações sobre a aplicação do brainstorming e de outras técnicas 

interessantes para a diversificação das ações pedagógicas. 

https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-i/view
https://videos.ufrgs.br/ufrgstv/multiponto/matriz-energetica-brasileira-parte-ii/view
http://www.ufrgs.br/

