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Nesse site, pertencente à Agência Nacional das Águas, há informações sobre o 

funcionamento da divisão administrativa dos Comitês de Bacias Hidrográficas, além de mapas com 

todos os comitês do Brasil (por estado) e o endereço de suas respectivas páginas na web, quando 

disponíveis. 

• TV Escola – site. Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/home>. Acesso em: 3 out. 
2018. 

No site da TV Escola, cujo aplicativo pode ser instalado gratuitamente no smartphone, os 

usuários podem acessar o canal ao vivo e uma grande videoteca, organizada em diferentes 

categorias. No que concerne às unidades temáticas deste bimestre, sugere-se a série “Consciência 

Ambiental”.  

• Unicamp – Universidade Estadual de Campinas. Biblioteca Digital de Ciências. Disponível 
em: <http://www.bdc.ib.unicamp.br>. Acesso em: 3 out. 2018. 

Nessa plataforma, aberta a contribuições de universitários e professores, os objetos 

educativos são organizados em sequências didáticas. Há materiais pertinentes às dinâmicas naturais 

e uma série específica sobre biomas. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Glossário ambiental escolar 

Tema A linguagem dos estudos ambientais 

Problema central 
enfrentado 

Universo semântico da Geografia 

Produto final 
Glossário ilustrado (publicação impressa e digital para a utilização da escola e do público em 
geral) 

Justificativa 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, ocorre uma mudança impactante no processo de 

ensino e aprendizagem. Se antes os estudantes eram expostos a metodologias que privilegiam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas básicas, sem necessariamente entrar em detalhes de 

cada área do conhecimento, agora, eles se deparam com uma grande carga de novos termos, 

conceitos, categorias e classificações.  

A fim de avançar com cuidado no universo semântico da Geografia, mais especificamente no 

que diz respeito aos vocábulos relacionados aos estudos ambientais, sugere-se a elaboração de um 

glossário ilustrado, feito por estudantes e para estudantes. Desse modo, além de se apropriarem dos 

conceitos estudados por meio de uma atividade prática, eles poderão contribuir efetivamente com o 

restante da escola, as próximas turmas de 7º ano e o público em geral, ao disponibilizar o glossário 

para consulta, em formato impresso e/ou digital. 

https://tvescola.org.br/tve/home
http://www.bdc.ib.unicamp.br/
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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. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visuomotora, 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. 

• 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. 

 

Objetivos 

• Conhecer conceitos e termos relacionados ao meio ambiente. 

• Valorizar a responsabilidade pelo próprio conhecimento. 

• Exercitar habilidades ligadas ao trabalho colaborativo. 

• Elaborar um material útil para a comunidade escolar e o público em geral. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia Biodiversidade brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 
território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de 
Araucária). 

Língua 
Portuguesa 

Léxico/morfologia 
(EF07LP03) Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas 
com os prefixos e sufixos mais produtivos no português. 

Relação entre textos 
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade. 

Consideração das condições 
de produção de textos de 
divulgação científica 

Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração 
de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de 
campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de 
divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de 
enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa, infográfico, 
relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver 
a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um 
formato mais acessível para um público específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo realizados. 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação 
do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 
artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, 
considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros 
em termos de suas construções composicionais e estilos. 

Arte 

Elementos da linguagem 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 

Duração 

De seis a oito semanas. 

Materiais necessários 

• Dicionários de português, glossários da área ambiental e livros que envolvam as 
expressões utilizadas no projeto 

• Bancos virtuais de imagens 

• Softwares de texto e edição 

• Plataforma de blog 

• Impressora 
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Desenvolvimento 

Antes da descrição das etapas, vale ressaltar que o objetivo deste trabalho é desenvolver um 

material didático para a própria escola. Por isso, verifique antecipadamente com a Direção se há 

efetivo interesse em adotá-lo para consultas, o que implicará a necessidade de suporte material e 

financeiro para a impressão de exemplares para a biblioteca e, eventualmente, para as salas de aula 

do Ensino Fundamental. Acredita-se que o envolvimento coletivo motivará os estudantes para a 

realização do projeto. 

Etapa 1 – Sensibilização ao problema e levantamento de termos 

Sem revelar a intenção do projeto, peça aos estudantes que listem termos relacionados à 

temática ambiental que, no decorrer das aulas, não conseguiram compreender.  

Leve-os à biblioteca e, depois, à sala de informática (caso a escola disponha desse espaço) 

para que tentem descobrir o significado dos termos listados (uma ideia é dividi-los entre os 

estudantes). Peça-lhes que exponham oralmente o que descobriram e, também, as dúvidas que 

permaneceram. Pergunte aos estudantes o que poderia ser feito para facilitar o aprendizado 

daquelas expressões e anote as respostas na lousa. Apresente, então, a proposta deste projeto 

integrador, destacando sua utilidade e contribuição às turmas dos próximos anos. 

Etapa 2 – Planejamento de trabalho 

O ideal é compilar as listas de todas as turmas de 7º ano, com vistas a um resultado 

colaborativo e ao intercâmbio de ideias. Para a lista final, estabeleça com os estudantes também a 

inclusão de expressões que não foram citadas e têm compreensão mais consolidada entre eles. Para 

essa escolha, podem-se adotar critérios como a frequência com que aparecem no Livro do Estudante 

ou nas aulas ou a importância do fenômeno nas dinâmicas naturais e socioambientais. 

Como a criação desse material não está vinculada somente a uma pessoa ou a um pequeno 

grupo, uma constante intermediação do professor será necessária. Para dinamizar o trabalho, separe 

os estudantes em dois setores: um que trabalhará com o texto e o outro que se ocupará da seleção 

ou elaboração de imagens. Para o glossário digital, é possível pensar em outros materiais, como 

vídeos e canções. Mesmo trabalhando separadamente, as imagens precisam estar coerentes com o 

texto e vice-versa. 

Etapa 3 – Compilação 

Essa etapa tende a ser mais demorada, ocupando duas ou três aulas de Geografia, Língua 

Portuguesa ou Artes. Peça ao setor de texto que pesquise, em diferentes fontes (dicionários, 

glossários, livros etc.), as expressões definidas nas etapas anteriores, com o intuito de comparar os 

resultados, esforçando-se para elaborar definições que sejam acessíveis ao público-alvo e adequadas 

aos conceitos de Geografia relacionados às dinâmicas naturais e aos impactos ambientais. Ressalte 

que uma mesma palavra pode ter diferentes significados e, portanto, solicite aos estudantes que 

selecionem o mais adequado ao contexto em questão. Mostre-lhes também que, em certos casos, a 
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compreensão dos termos na forma primitiva (erosão) acaba por favorecer o entendimento do 

fenômeno expresso em sua forma derivada (processos erosivos). 

Ajude o setor de artes a descobrir plataformas virtuais com licenças livres para o uso de 

imagens que possam ser reproduzidas sem a cobrança de direitos autorais. Instigue os estudantes a 

buscar soluções criativas, como usar fotos tiradas por eles mesmos, produzir montagens e criar 

desenhos à mão livre ou no computador. Deixe-os à vontade para encontrar as próprias maneiras de 

ilustrar o glossário, desde que sejam coerentes com as definições e adequadas aos materiais 

impresso e digital (este último permite recursos multimídia). 

Etapa 4 – Produção do rascunho 

Embora o critério para verificar a acessibilidade do texto ao público-alvo seja o entendimento 

dos próprios estudantes participantes, peça-lhes que averiguem se outros jovens compreendem as 

definições que eles estão elaborando. Solicite ao setor de texto que envie a definição de cada termo 

já elaborada para o setor de artes, que, com base nesse rascunho, terá de elaborar propostas de 

diagramação das imagens e apresentá-las às equipes de artes das outras turmas. Como a produção 

do material envolverá todas as turmas de 7º ano, é importante que o modelo final seja pensado e 

aprovado em conjunto. Além disso, ajude os estudantes a investigar a disponibilidade de softwares 

livres de edição. Dê abertura a eles nessa busca pela melhor ferramenta, a fim de valorizar seus 

conhecimentos em tecnologia. 

Etapa 5 – Revisão e diagramação 

Os professores de Português e de Artes podem contribuir com as etapas de revisão do texto 

e diagramação do material, quando os termos e as imagens correspondentes serão organizados, 

compondo o produto final. A diagramação deve ser pensada de modo a atender o formato decidido 

para a impressão do material e sua disponibilização em um site. 

Etapa 6 – Impressão e publicação em site 

Com o material pronto, é necessário realizar a sua impressão. Discuta com os estudantes os 

possíveis formatos para a impressão do material, permitindo-lhes que contribuam para essa decisão 

Além disso, verifique as sugestões deles sobre como organizar o glossário virtual na internet 

(apenas um artigo em PDF, um blog organizado por índice alfabético ou outras estratégias). 

O material impresso ficará à disposição na escola e poderá ser utilizado pela comunidade 

escolar. Quanto ao blog, a escola poderá entrar em contato com outras instituições de ensino para 

divulgar o trabalho e incentivar os docentes a utilizar o glossário. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

A finalidade desse projeto é criar uma ferramenta de aprendizagem sem exigir conhecimento 

prévio dos temas abordados. Acredita-se que o aprendizado dos estudantes se dará durante a 

produção do material e, no decorrer das etapas, será possível avaliar a colaboração de cada um 

deles.  

Atente-se a eventuais casos de plágio no texto e inclua, em algum momento da exposição do 

projeto, uma explicação sobre essa prática, pois se trata de crime. Verifique se os estudantes 

realmente elaboraram sínteses originais, e não definições idênticas às de suas fontes. O professor de 

Língua Portuguesa pode explicar como se fazem adaptações, paráfrases ou citações de acordo com 

as normas da ABNT. 

Em caso de uma avaliação mais formal, você pode observar o desempenho individual dos 

estudantes nas etapas e os resultados coletivos obtidos nelas. No entanto, convém lembrar que o 

objetivo principal do projeto é solucionar o problema inicial e exercitar as habilidades. Por isso, a 

função maior da avaliação durante a atividade será ponderar sobre a necessidade de ajustes nos 

procedimentos ou no tempo do projeto, com vistas a um resultado satisfatório. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• Ministério do Meio Ambiente. Glossário. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/glossario>. Acesso 
em: 3 out. 2018. 

Esse modelo de glossário pode inspirar aquele que deverá ser elaborado pelos 

estudantes, resguardadas as diferenças na escolha dos termos e no nível de aprofundamento 

técnico. Além disso, trata-se de uma fonte confiável a ser consultada no decorrer do projeto, 

visto que se refere a uma página oficial do Estado. 

• SILVA, Fablinne Marani Pereira. Glossário escolar: uma construção do estudante. 2015. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 
Disponível em: 
<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.
pdf>. Acesso em: 3 out. 2018. 

Exemplo de experiência envolvendo a elaboração de glossário escolar por estudantes. Além 

de conter uma base teórica sobre o aprendizado das palavras, pode suscitar ideias para a adaptação 

de algumas etapas ou a condução do projeto sugerido neste plano de desenvolvimento. 

 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/glossario
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16762/1/GlossarioEscolarConstrucao.pdf

