
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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

apresentar aos estudantes 

• The Tomorrow Children (jogo de videogame). 

O jogo se passa em um ambiente distópico, provavelmente de pós-guerra. O objetivo do 

jogador é, juntamente com o restante da população, reconstruir um território a partir dos materiais 

que encontrar enquanto explora o espaço, tendo sempre em vista o bem-estar comum. O jogo faz uma 

alusão ao regime socialista soviético e pode ser usado para discutir, com os alunos, as formas de 

organização de trabalho e cooperação entre os indivíduos. 

• TV Escola. 

Este canla de televisão pública do Ministério da Educação disponibiliza conteúdo também 

na internet. Possui uma vasta videoteca organizada por categorias e temas, cujo acervo pode ser 

consultado por meio de filtros de busca. 

Disponível em: <https://tvescola.org.br>. Acesso em 20 nov. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Problemas ambientais: propondo soluções 

Tema Problemas ambientais (em âmbito local, regional e global) 

Problema central 
enfrentado 

Adaptar soluções sustentáveis desenvolvidas em outras partes do mundo à realidade local, ou 
inspirar-se nessas ao criar soluções para problemas ambientais enfrentados no local de vivência. 

Produto final Artigos para veiculação na internet. 

Justificativa 

Muitos são os problemas ambientais que chegam diariamente ao nosso conhecimento: poluição 

do ar, desmatamento, extinção de espécies, degradação dos solos etc. Há dias em que somos levados a 

acreditar que o futuro é uma tragédia anunciada, como se não houvesse mais nada que pudéssemos 

fazer. Mas também há dias em que novas descobertas e iniciativas, que contrariam a lógica da 

degradação, nos contagiam, desfazendo o mal-estar a respeito do futuro ambiental do planeta e nos 

impulsionando ao engajamento na luta pela preservação dos recursos e do meio ambiente.  

Este projeto pretende despertar o olhar dos alunos para a busca de soluções sustentáveis, 

capazes de conservar o meio ambiente e favorecer a manutenção da vida no planeta. 
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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.  

• 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. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas. 

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

Objetivos 

• Pesquisar e conhecer iniciativas que defendem a preservação do meio ambiente e a 
sustentabilidade. 

• Identificar problemas ambientais locais e comparar propostas de solução para eles, avaliando 
a possibilidade de implementação em outros contextos. 

• Posicionar-se eticamente em relação ao cuidado com o planeta, promovendo a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular e defender 
ideias e pontos de vista. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 

Diversidade ambiental  
e as transformações nas 
paisagens na Europa,  
na Ásia e na Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação 
e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação  
e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes 
fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica  
e nuclear) em diferentes países. 

Ciências da 
Natureza 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução  
de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base  
na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade  
bem-sucedidas. 

Língua 
Portuguesa 

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos 

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio 
ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as condições de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – 
a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado 
(de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento 
de dados e informações sobre o fato ou tema – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes 
diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. –,  
do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou 
imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção de infográficos, 
quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a 
publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais 
impressos, por meio de boxes variados). 

Estratégias e procedimentos 
de leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, 
identificando o que se pretende fazer/implementar, por que 
(motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios  
e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc.  
e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando 
dados e informações de diferentes fontes, identificando coincidências, 
complementaridades e contradições, de forma a poder compreender 
e posicionar-se criticamente sobre os dados e informações usados  
em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre  
os elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas. 

Duração 

O projeto deve ter duração máxima de um bimestre.  

Material necessário 

• Artigos e/ou reportagens disponíveis na internet sobre situações de desperdício de 
recursos naturais, impactos predatórios das atividades humanas e catástrofes ambientais, 
possivelmente deles decorrentes, na região que corresponde à CEI. 

• Computadores conectados à internet (para a realização de pesquisas online). 

• Plataforma online para a divulgação de textos (e mídias). 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Pesquisando soluções sustentáveis (CEI)  

De modo a sensibilizar os alunos para a pesquisa de soluções sustentáveis, sugerimos a retomada 

de alguns temas trabalhados ao longo do bimestre, como situações de desperdício de recursos naturais, 

impactos predatórios das atividades humanas e catástrofes ambientais possivelmente decorrentes deles, 

relacionadas, especialmente, à região que compreende a Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 

Para tanto, compartilhe com os alunos, artigos e/ou reportagens a esse respeito disponíveis na internet.  

A seguir, convide os alunos a dirigir um outro olhar à região que compreende a CEI, pesquisando 

iniciativas para o uso sustentável de recursos naturais. A ideia é que, organizados em grupos, pesquisem 

e registrem: o nome das iniciativas encontradas, onde acontecem, quem as promove, quais são seus 

objetivos e quais suas justificativas, as dificuldades que enfrentam para atingi-los, eventuais resultados 

já alcançados etc.  

Se possível, reserve o laboratório de informática da escola para que os alunos possam realizar 

essa pesquisa e, por fim, socilite que compartilherm com os colegas as informações levantadas. Na 

última aula desta etapa, além de estimulá-los a relacionar as iniciativas pesquisadas às características 

físico-naturais das regiões em que acontecem, lance a seguinte questão para reflexão: Como as 

iniciativas para o uso sustentável de recursos naturais pesquisadas estão auxiliando as regiões em 

que elas são adotadas? 

Etapa 2 – Inventariando problemas ambientais locais 

Para dar início à segunda etapa do projeto, proponha uma reflexão que dê continuidade àquela 

desenvolvida ao final da etapa anterior: Quais problemas ambientais afetam a nossa vida? Enfrentamos 

localmente os mesmos problemas ambientais da região que compreende a CEI? De que modo as 

iniciativas pesquisadas para o uso sustentável de recursos naturais poderiam ser desenvolvidas na 

região onde moramos?  

A principal questão que os alunos devem responder durante esta segunda etapa do projeto é 

que problemas ambientais, observados no âmbito local, afetam a vida deles. Considerando que já 

estão no último ano do Ensino Fundamental, espera-se que sejam capazes de relacionar problemas 

ambientais com base na observação da paisagem que os cerca. 

Já em um segundo momento, espera-se que, organizados em grupos, os alunos relacionem, 

com base em fatos, dados e informações confiáveis, os três maiores problemas ambientais que afetam 

suas vidas, buscando notícias e informações que os “ilustrem”. Explique que esse registro pode ser 

uma reportagem extraída de um jornal local/regional, um artigo citado em um livro, um registro  

fotográfico realizado por eles, um vídeo encontrado na internet etc. O único pré-requisito é que os 

registros possam ser armazenados e replicados. 
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Etapa 3 – Analisando experiências já realizadas no município 

A etapa 3 visa mapear e descrever iniciativas para o uso sustentável de recursos naturais (ou 

em prol da sustentabilidade, de modo mais amplo) já em desenvolvimento no município (ou na região, 

igualmente de modo mais amplo) em que se localiza a escola.  

Sugerimos que os professores envolvidos no projeto realizem uma pesquisa prévia sobre tais 

iniciativas, compartilhando com os alunos, em sala de aula, seus resultados mais significativos. Uma 

forma de apresentá-los é construindo, na lousa, um quadro com três colunas. A primeira coluna deve 

ser preenchida, pelos alunos, com os problemas ambientais locais pesquisados e identificados na etapa 

anterior. A segunda, por sua vez, deve ser completada por você, com os resultados mais significativos 

da pesquisa feita, considerando, é claro, as iniciativas relacionadas aos problemas mencionados pelos 

alunos. Caso não haja na região, iniciativas em desenvolvimento para a resolução de algum dos 

problemas ambientais relacionados por eles na primeira coluna, a linha correspondente na segunda 

coluna deve permanecer em branco. A terceira coluna deve ser preenchida, de modo coletivo, com as 

informações coletadas na pesquisa da primeira etapa deste projeto, a respeito de iniciativas desenvolvidas 

para o uso sustentável de recursos naturais na região que compreende a CEI. A ideia é que os alunos 

relacionem as iniciativas adotadas naquela região aos problemas ambientais locais por eles identificados, 

comparando as iniciativas ou, então, vislumbrando possibilidades de adaptar aquilo que é realizado 

em um outro local ao seu lugar de vivência.  

Uma vez preenchido, o quadro deve ser registrado no caderno para poder ser retomado nas 

etapas subsequentes. 

Etapa 4 – Criando artigos para a internet   

Explique para os alunos que as etapas anteriores desse projeto serviram de preparação para 

a redação de um artigo que eles construirão nesta penúltima etapa (a última é dedicada à sua 

veiculação na internet). Isso significa que os artigos devem abordar os problemas ambientais locais, 

argumentando, com base em fatos, dados e informações confiáveis, para defender as iniciativas em 

prol da sustentabilidade identificadas na região ou, então, para sugerir soluções, considerando as 

iniciativas em desenvolvimento em outras regiões do planeta. 

Comente que, por expressarem opiniões pessoais, os artigos devem ser escritos individualmente 

e cada aluno deve escolher o problema ambiental que deseja abordar em seu artigo.  

Não deixe de comentar, também, que os artigos não devem ser muito extensos, mas sim 

apresentarem quatro a cinco parágrafos, já que a proposta da próxima e última etapa do projeto é 

veiculá-los na internet.  

Etapa 5 – Divulgando os artigos na internet 

Após a avaliação dos artigos dos alunos, e eventuais “edições” e/ou “reedições”, converse com 

eles sobre a plataforma online mais indicada, na opinião deles, para a divulgação desses textos. Seria 

interessante que a plataforma escolhida fornecesse suporte para veicular mídias, como imagens e/ou 

vídeos, e também permitisse comentários dos leitores.  
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Após a escolha da plataforma e da divulgação dos artigos, estimule os alunos a compartilharem 

o resultado não apenas com a comunidade escolar, mas também com familiares, amigos, vizinhos etc.   

Se julgar interessante, apresente aos alunos a plataforma de campanhas populares do  

Greenpeace (sugerida em Para saber mais).   

Proposta de avaliação das aprendizagens 

É importante que os professores acompanhem os alunos durante o desenvolvimento de todas 

as etapas do projeto, e que a avaliação se baseie em sua evolução ao longo das atividades. A adoção 

desse tipo de avaliação permite aferir o desenvolvimento deles ao longo do processo. Sugerimos que 

a avaliação não recaia apenas no produto final do projeto, no caso, no artigo destinado à veiculação 

na internet, mas considere a participação, a colaboração e o envolvimento dos alunos ao longo de 

todas as etapas do projeto. 

Além disso, recomendamos que o professor, após uma leitura prévia da proposta do projeto, 

realize as adaptações que julgar necessárias a seu contexto escolar. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

O Bugio, ou Crie sua própria campanha. Disponível em: 

<www.greenpeace.org/brasil/participe/crie-sua-propria-campanha >. Acesso em: 15 

nov. 2018. 

Trata-se de uma plataforma online, vinculada à ONG Greenpeace, para a criação de campanhas 

populares. É possível denunciar problemas ambientais locais, mobilizando outros usuários para  

sua solução. 

Pesquisa e ensino: o lugar da sabedoria na profissão docente , de Alberes de  

Siqueira Cavalcanti e Francisco Cristiano da Silva Macêdo. Disponível em: 

<http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologic

a/article/view/283/210> . Acesso em: 15 nov. 2018. 

Além de explorar o papel da pesquisa na construção da profissão docente, esse artigo discorre 

sobre a função do trabalho de pesquisa, que confere responsabilidade e autonomia ao sujeito, seja 

docente ou discente. 

http://www.greenpeace.org/brasil/participe/crie-sua-propria-campanha
http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/283/210
http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/actatecnologica/article/view/283/210

