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No oitavo ano, é interessante que se destaquem alguns conhecimentos empíricos sobre os 

conjuntos numéricos que os alunos já possuem, por exemplo, números negativos na medição de 

temperaturas, frações na divisão de elementos em partes iguais, decimais na contagem das moedas, 

saldo de gols ou pontos em jogos, entre outros.  É interessante explorar com a turma as possibilidades 

de registro dessas situações e apresentar formalmente os conjuntos numéricos.  

Proponha a leitura dos textos disponibilizados no livro e, sempre que possível, inicie rodas de 

conversa para que possam trocar experiências, vivências, hipóteses e estratégias. Por exemplo, o livro 

traz um texto sobre a aritmética do relógio (aritmética modular) e as aplicações na elaboração de 

códigos de barras, CPFs e CNPJs e, principalmente, na criptografia (utilizada para estabelecer códigos 

secretos). Aproveite a oportunidade para explorar as horas no relógio analógico e, ainda, utilizar o 

relógio analógico para discutir a divisão da circunferência em partes e os valores das medidas de 

abertura dos ângulos formados com cada divisão. 

Pode-se discutir também exemplos de utilização da representação dos números negativos em 

situações que envolvam o saldo bancário e o cheque especial. Converse sobre as vivências que os 

alunos possuem relacionadas a esses conceitos, questionando-os sobre momentos que tenham 

presenciado ou participado de algumas situações envolvendo o sistema monetário. Aproveite para 

explorar situações relacionadas ao uso do cheque especial, empréstimos bancários, parcelas, entre 

outras. Essa é uma ótima oportunidade para propor atividades de educação financeira e chamar a 

atenção para questões relacionadas a registros bancários e contabilidade, saldos, juros, etc.  

Sobre o conjunto dos números racionais, há exemplos de utilização desse conjunto no cálculo 

do IMC (Índice de Massa Corporal); observe se os alunos identificam as classificações apresentadas na 

tabela. Converse com a turma sobre doenças relacionadas ao excesso ou à falta de “peso” e deixe que 

apresentem suas vivências relacionadas ao tema. Aproveite a oportunidade para elaborar projetos 

envolvendo a alimentação saudável, tabelas nutricionais dos alimentos, a importância do consumo de 

alimentos regionais e até sobre como preparar alimentos com cascas e talos de verduras e vegetais, 

por exemplo, que, geralmente, seriam jogados no lixo. 

No trabalho com potências, os alunos serão incentivados a representar números com muitos 

algarismos, indicando valores muito grandes ou muito pequenos e dando destaque às potências de 

base 10 e algumas propriedades da potenciação. Aproveite para discutir os contextos em que esses 

números aparecem, por exemplo, na Astronomia, onde se utilizam números com muitas casas 

decimais para representar o tamanho dos planetas e a distância entre eles (pode-se discutir também 

a razão entre esses números ao se questionar, por exemplo, quantas vezes um planeta é maior do que 

outro); na Biologia, ao comparar o tamanho das bactérias, uma população de bactérias, o tamanho 

dos vírus, o tempo de reprodução de uma célula, etc.; pode-se ainda utilizar esses números para 

discutir população e área territorial de outros países. 

No estudo dos radicais, pode-se utilizar materiais manipulativos, por exemplo, sólidos 

geométricos para discutir as medidas de área e de volume, assim como a medida de comprimento dos 

lados e arestas a partir dessas medidas. 
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Revise os conhecimentos que os alunos já possuem sobre os conceitos relacionados à esfera, 

à circunferência e ao círculo, observando também a utilização de termos e nomenclatura específica 

para discutir o tema, incluindo registros escritos e atividades práticas envolvendo materiais 

manipulativos. 

Serão apresentados novos termos e registros matemáticos. Organize com a turma cartazes 

para serem afixados na sala de aula. Ao mesmo tempo, os alunos podem aprender a operar e resolver 

problemas considerando esses novos conhecimentos. Promova as atividades e dê tempo para que 

possam compreender e se habituar com os novos aprendizados. Incentive-os a descobrir regularidades 

e a constatar informações.  

Há atividades envolvendo a utilização do GeoGebra; o uso de softwares de Matemática pode 

colaborar com a compreensão de diferentes conceitos, portanto, sempre que possível, incentive-os a 

utilizar e explorar essas ferramentas e seus recursos, levantar hipóteses e compartilhar conclusões. O 

estudo dos polígonos pode ser relacionado com outros conhecimentos matemáticos para resolver 

situações-problema. Acompanhe-os e faça intervenções para promover o estabelecimento de relações 

e, consequentemente, novas aprendizagens.  

O estudo e a construção do triângulo, bem como seus pontos notáveis, são de fundamental 

importância para estabelecer conceitos da geometria. As construções geométricas de triângulos 

favorecem a compreensão de relações matemáticas. Aproveite o conteúdo para ampliar os estudos e 

relacioná-lo aos polígonos regulares. Incentive-os a identificar regras e fazer generalizações. 

Algumas situações apresentadas no livro permitem um trabalho com outras áreas do 

conhecimento. Sempre que possível, é interessante explorar projetos que favoreçam a 

interdisciplinaridade, bem como a integração entre as unidades temáticas (números, álgebra, 

geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística). 

A autoavaliação também é proposta e tem como principal objetivo fazer com que o aluno 

acompanhe e monitore sua própria aprendizagem. Garantir estes momentos é muito importante, bem 

como criar outros que favoreçam o processo metacognitivo. 

Como podemos ver, o professor será um grande mediador dos processos, portanto, durante 

todas as etapas, é importante pensar nos procedimentos mais adequados. Durante o planejamento, 

observe as indagações mais pertinentes, possíveis adequações a partir das devolutivas dos alunos e 

etapas a serem seguidas. 

O trabalho envolvendo momentos individuais, em duplas, em pequenos e grandes grupos deve 

fazer parte das aulas, assim como momentos que privilegiem a comunicação. Compartilhar 

conhecimentos, hipóteses, conjecturas, estratégias, dúvidas e conquistas poderá favorecer o 

desenvolvimento de competências, incluindo as socioemocionais. 

Planejar e replanejar, a partir das observações individuais e coletivas, deve ser uma prática 

permanente, assim como incentivar a autoavaliação e a percepção de caminhos pessoais, a identificação 
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de estratégias utilizadas, possíveis dificuldades e formas de superá-las. O registro poderá favorecer esses 

processos e permitir melhor visualização, tanto por parte do professor quanto do aluno. 

Novamente, salientamos que a observação permanente e sistemática de cada etapa dos 

processos promovidos e desenvolvidos na sala de aula é importante para o acompanhamento do 

aprendizado de cada aluno e da turma como um todo. 

Estas observações devem estar sinalizadas no planejamento para que possam ser focos de 

observação. Identifique os objetivos centrais de cada atividade para facilitar a visualização das 

aprendizagens e sempre os informe aos alunos para que possam se responsabilizar e cuidar de suas 

próprias aprendizagens. O uso de tabelas e pequenos descritivos pode ser interessante nesse sentido. 

Lembramos que cada aluno possui uma bagagem de conhecimentos (conceituais, 

procedimentais e atitudinais) e canais de aprendizagens distintos, portanto, a diversidade de 

estratégias é importante e deve ser considerada nos momentos de planejar e executar as ações 

planejadas. 

Caso perceba dificuldades nos momentos de execução das atividades planejadas, é importante 

tentar identificar possíveis dificuldades, como a falta de sentido para determinado aluno ou para o 

grupo, e, a partir dessa percepção, criar formas de ressignificá-los com situações que coloquem o aluno 

em conflito com suas condições e percepções individuais (cognitivas ou emocionais), por exemplo, 

momentos de exposição de suas ideias ou desafios que exigem várias etapas, etc. Lembramos que os 

alunos podem ser convidados a participar dessa identificação dos possíveis equívocos, desafios e 

conquistas e, assim, se tornarem ativos no processo de crescimento da turma  
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Práticas de sala de aula para o desenvolvimento das 

habilidades  

Capítulo 1: Números, dos naturais aos racionais, e sequências 

 

 Aproveitando a imagem da estação russa Vostok, da página 10, discuta com os alunos o 

conceito de número positivo e de número negativo. Ainda remetendo à ideia do termômetro, 

abra uma roda de conversa e pergunte aos alunos por que há uma escala termométrica com 

valores superiores e inferiores a 0 °C. Questione-os sobre a necessidade de números negativos 

para registrar medidas de temperatura muito baixas e como isso se relaciona à escala adotada. 

Solicite que pesquisem informações sobre locais do planeta nos quais, muitas vezes, se 

registram medidas de temperatura abaixo de 0 °C. 

 Apresente aos alunos situações em que possam identificar os números, seus antecessores e 

seus sucessores, por exemplo, no termômetro, na trena ou em uma fita métrica, na escala 

graduada em recipientes utilizados em cozinhas para medir ingredientes, etc. 

 Na atividade 1 da página 13, a alternativa b faz referência à Constituição da República 

Federativa do Brasil. Solicite aos alunos que pesquisem na Constituição o artigo que 

discorre sobre os direitos sociais e que, em seguida, identifiquem sobre quais assuntos 

discorrem o artigo sucessor e o artigo antecessor. 

 Leve um relógio analógico para a sala de aula. Questione os alunos sobre a leitura 

realizada nesse tipo de relógio e as estratégias de cada um deles. Aproveite para 

retomar explorações envolvendo termos como meia hora, um quarto de hora, etc. 

 Aborde com os alunos as aplicações dos números negativos no nosso cotidiano, como 

nas medidas de temperatura negativas, no saldo negativo de uma conta bancária, etc. 

Outro assunto interessante de ser abordado com a turma é o registro utilizado nos 

reservatórios de água quando, por exemplo, o volume de água chega no limite mínimo 

e, a partir daí, começa-se a utilizar o chamado volume morto. Peça aos alunos que 

pesquisem sobre o volume morto e sobre o volume atual de água nos reservatórios da 

cidade onde moram, aproveitando para debater o que poderiam fazer para ajudar na 

conservação do volume dos reservatórios de água. 

 Solicite aos alunos que apontem alguns pontos no globo terrestre, por exemplo, locais 

que gostariam de conhecer, onde ocorreram fatos históricos, onde se encontram 

importantes pontos geográficos e, em seguida, pesquisem sobre as coordenadas de 

localização desses pontos; ajude-os a compreender o que as coordenadas geográficas 

representam no globo terrestre. 
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 Converse com os alunos sobre a representação dos números racionais e sobre a 

importância desse conjunto em situações cotidianas, tanto em sua representação 

fracionária como na representação decimal. Peça aos alunos que sugiram exemplos de 

situações que envolvam esse conjunto e anote-as na lousa.  

 Durante as atividades da página 22 que envolvem o conceito de dízima periódica, 

incentive os alunos a utilizar a calculadora para conferir as frações geratrizes. Desse 

modo eles encontram as frações e, depois, com o uso da calculadora, podem conferir 

se elas se relacionam às dízimas desejadas. 

 Discuta a localização de alguns decimais na reta numerada utilizando, por exemplo, um extrato 

bancário. Os alunos devem registrar o saldo na reta numerada e, ao somar ou subtrair um valor 

da conta, identificar na reta numerada a variação entre o saldo anterior e o saldo atual. 

 Retome com os alunos o conceito de média aritmética e dê exemplos envolvendo, por 

exemplo, o cálculo da média dos valores obtidos em diferentes avaliações ao longo do 

bimestre. Peça aos alunos que escolham 2 notas com uma parte decimal, calculem a 

fração geratriz e, em seguida, encontrem a média.  

 Realize a sequência didática “Situações-problema com dízimas periódicas”. 

Quadro 1.1 

Referência no material didático Pág. 12 – Conjuntos numéricos 

Objetos de conhecimento 
➢ Dízimas periódicas: fração geratriz. 
➢ Sequências recursivas e não recursivas. 

Habilidades 

➢ (EF08MA05) Reconhecer e utilizar 
procedimentos para a obtenção de uma 
fração geratriz para uma dízima periódica. 

➢ (EF08MA11) Identificar a regularidade de 
uma sequência numérica recursiva e 
construir um algoritmo por meio de um 
fluxograma que permita indicar os números 
seguintes. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Observar situações do cotidiano envolvendo 

números naturais, inteiros e racionais, com 
diferentes usos: medidas de tempo e de 
temperatura, datas, contagem, medidas de 
capacidade e de massa, ordem e valor 
monetário. 

➢ Identificar os números que são naturais, 
inteiros e racionais. 

➢ Conhecer o conceito de número inteiro 
negativo e suas aplicações. 

➢ Encontrar frações geratrizes de dízimas 
periódicas e relacionar decimais às frações. 

➢ Reconhecer a densidade do conjunto dos 
racionais. 
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Como avaliar: 
➢ Proponha aos alunos que realizem uma 

atividade envolvendo a escala numérica, 
utilizando um termômetro graduado. 
Solicite que pesquisem as medidas de 
temperatura de diversos lugares do planeta 
e, em seguida, localizem essas medidas na 
escala. Acompanhe-os e observe se 
relacionam os registros a números 
negativos e números positivos. 

 

 

 Pesquise com os alunos números com grande quantidade de algarismos e que 

representam grandes e pequenas quantidades, por exemplo, a distância da Terra ao 

Sol, as dimensões das galáxias, a velocidade da luz, as dimensões de um vírus, etc. Em 

seguida, pergunte a eles o que observam ao fazer operações como a multiplicação e 

a divisão utilizando números com muitas casas decimais. Eles devem observar se esse 

tipo de operação demanda muito tempo ou não e por quê. Incentive-os a pensar em 

outras possibilidades de representar esses números e valide as hipóteses levantadas. 

 Utilize os exemplos apresentados na página 26 para destacar a importância das potências 

e das regras para simplificação. É interessante reproduzir os exemplos com a turma e, em 

seguida, refazer as mesmas operações sem utilizar as potências para o cálculo. 

 Acompanhe-os durante a leitura do texto da página 27 e a execução das atividades. 

Incentive a leitura da seção “Você sabia?” e peça que respondam às questões em 

duplas, abrindo uma roda de conversa no final para que possam compartilhar as 

estratégias utilizadas. 

 Solicite às duplas que desenvolvam as atividades sugeridas na seção “Explorar e 

descobrir” da página 28. Em seguida, faça a correção das atividades e peça que 

socializem os raciocínios utilizados. 

 Apresente o exemplo da página 29 sem a utilização da propriedade e, em seguida, 

realize o mesmo exemplo utilizando a propriedade para potências com bases 

diferentes e mesmo expoente. Desse modo, os alunos poderão compreender a 

importância dessa propriedade para os cálculos. 

 Organize os alunos em duplas e peça que discutam juntos o que é sugerido na seção 

“Bate-papo” da página 30. Em seguida, incentive as duplas a realizarem as atividades 

dessa página, discutindo as estratégias utilizadas ao final. 

 Retome com os alunos os problemas explorados no início do capítulo, destacando os 

números com muitos algarismos. Mostre aos alunos que esses números podem ser 
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representados, com ou sem aproximação, utilizando uma potência de base 10 e um 

expoente que representará o número de casas decimais. Aproveite para utilizar as 

propriedades de potências já estudadas com o intuito de facilitar os cálculos. 

 Solicite aos alunos que pesquisem alguns dados sobre outros países, além dos 

ilustrados na página 34, como população, território, importação, exportação, etc. 

Peça que representem esses números com todas as casas decimais e com o auxílio 

das potências, discutindo as vantagens e desvantagens de cada representação. 

 Realize a sequência didática “Torre de Hanói”. 

Quadro 1.2 

Referência no material didático Pág. 25 – Potenciação 

Objetos de conhecimento 
➢ Notação científica. 
➢ Potenciação e radiciação. 

Habilidades 

➢ (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências 
de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de 
números em notação científica. 

➢ (EF08MA02) Resolver e elaborar problemas 
usando a relação entre potenciação e 
radiciação, para representar uma raiz como 
potência de expoente fracionário. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Compreender e calcular potências com 

base e expoente naturais e inteiros. 
➢ Compreender e calcular potências com 

base racional e expoente natural ou inteiro. 
➢ Resolver expressões numéricas envolvendo 

potências. 
➢ Comparar números racionais. 
➢ Compreender as propriedades da 

potenciação. 
➢ Identificar a expressão algébrica que 

relaciona uma potência com expoente 
inteiro negativo à potência equivalente com 
expoente natural. 

➢ Calcular o valor de potências de base 10. 
➢ Relacionar a quantidade de zeros do valor 

de uma potência de base 10 a um expoente 
natural. 

➢ Relacionar a quantidade de casas decimais 
do valor de uma potência de base 10 a um 
expoente inteiro. 

➢ Decompor números racionais de diferentes 
maneiras. 

➢ Compreender a escrita em notação 
científica. 

➢ Escrever números racionais com a notação 
científica e vice-versa. 
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Como avaliar: 
➢ Proponha aos alunos que realizem uma 

pesquisa sobre os valores numéricos 
relacionados ao tamanho de planetas e 
galáxias, bem como as distâncias entre 
esses astros. Em seguida, eles devem 
representar esses valores com a notação 
científica e realizar operações de 
comparação entre os astros, por exemplo, 
quantas vezes o planeta Terra caberia 
dentro do planeta Júpiter ou quantas vezes 
a distância da Terra a Marte é maior do que 
a distância da Terra à Lua. Acompanhe-os e 
observe como realizam as operações com 
potências. 

 

 

 Inicie uma roda de conversa perguntando aos alunos o que significa um número 

dentro de uma raiz, se já viram essa expressão alguma vez e se conhecem o resultado 

de alguma raiz quadrada. Em seguida, pergunte se conhecem alguma área do 

conhecimento que utiliza o cálculo da raiz e anote os apontamentos dos alunos.  

 Realize com a turma construções de exemplos geométricos, como visto nas páginas 38 

e 39, utilizando material concreto, por exemplo, EVA ou cartolina, de vários exemplos 

de raízes quadradas, para que os alunos possam compreender o conceito 

apresentado. 

 Leve um recipiente cúbico para a sala de aula e solicite aos alunos que obtenham as 

medidas de comprimento de suas arestas, calculando assim a respectiva medida de 

volume. Em seguida, utilizando a medida do volume encontrada, por meio da raiz 

cúbica, peça que encontrem o valor da medida de comprimento de suas arestas. 

 Inicie uma roda de conversa perguntando aos alunos se conhecem outras raízes, além 

das cúbicas e quadradas. Em seguida, retome alguns conceitos mostrando que, se 

existem potências com outros números, é possível que existam outras raízes, já que 

ambas representam operações inversas. 

Quadro 1.3 

Referência no material didático Pág. 37 – Radiciação 

Objetos de conhecimento 

➢ Notação científica. 
➢ Potenciação e radiciação. 
➢ Área de figuras planas. 

Área do círculo e comprimento de sua 
circunferência. 
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Habilidades 

➢ (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências 
de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de 
números em notação científica. 

➢ (EF08MA02) Resolver e elaborar problemas 
usando a relação entre potenciação e 
radiciação, para representar uma raiz como 
potência de expoente fracionário. 

➢ (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam medidas de área de figuras 
geométricas, utilizando expressões de 
cálculo de área (quadriláteros, triângulos e 
círculos), em situações como determinar 
medida de terrenos. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Compreender o conceito de raiz quadrada. 
➢ Relacionar a medida de área de uma região 

quadrada com a medida de comprimento 
do lado e representar essa relação com 
uma radiciação. 

➢ Compreender que o valor da raiz quadrada de 
um número racional positivo ou nulo também 
é um número racional positivo ou nulo. 

➢ Calcular o valor de raízes quadradas de 
números racionais positivos ou nulo. 

➢ Interpretar geometricamente a raiz 
quadrada relacionando-a com medidas de 
áreas de regiões planas. 

➢ Compreender que existem raízes quadradas 
de números naturais cujo valor não é um 
número natural. 

➢ Compreender o conceito de raiz cúbica. 
➢ Relacionar a medida de volume de um cubo 

com a medida de comprimento do lado 
desse cubo e representar essa relação com 
uma radiciação. 

➢ Calcular o valor de raízes cúbicas de 
números racionais. 

➢ Compreender que a potenciação e a 
radiciação são operações inversas. 

➢ Conhecer alguns fatos históricos 
relacionados à radiciação. 

➢ Calcular o valor de raízes de números racionais. 
➢ Resolver situação-problema envolvendo 

cálculo do valor de raízes. 
 
Como avaliar: 

➢ Solicite aos alunos que construam a figura 
plana quadrado e a figura espacial cubo, de 
alguns tamanhos distintos, utilizando 
materiais que julguem pertinentes e, em 
seguida, realizem a medição das arestas e 
dos lados para calcular suas respectivas 
medidas de área e volume. Ao final, devem 
realizar o processo inverso: utilizar as 
medidas de área e volume para calcular as 
medidas dos lados e das arestas. 
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 Inicie uma roda de conversa perguntando aos alunos quais tipos de sequências eles 

conhecem. Liste as respostas e identifique as que podem ser numéricas ou não 

numéricas. Em seguida, organize a sala em grupos e solicite aos alunos que elaborem 

2 sequências diferentes (podendo até utilizar desenhos), estipulando um tempo para 

a tarefa. Ao final, peça que apresentem as sequências e incentive os colegas a 

descobrirem qual será o próximo termo de cada uma. 

 Peça a eles que leiam o texto do “Explorar e descobrir” da página 44 e abra uma roda 

de conversa para que compartilhem conhecimentos e aprendizados. Em seguida, 

incentive-os a desenvolver as atividades e socializar as estratégias utilizadas para 

resolvê-las. 

 Solicite aos alunos que façam a leitura do texto “De Euclides ao cubo mágico: uma 

longa história da Geometria” da página 48, inicie uma roda de conversa e promova 

uma discussão sobre as aplicações da geometria fractal. Proponha aos alunos que 

realizem uma pesquisa para conhecer mais aplicações da geometria fractal e suas 

regularidades. Marque uma data final para a pesquisa e solicite que apresentem aos 

colegas os resultados encontrados.  

Quadro 1.4 

Referência no material didático Pág. 44 – Sequências 

Objetos de conhecimento ➢ Sequências recursiva e não recursiva. 

Habilidades 

➢ (EF08MA10) Identificar a regularidade de 
uma sequência numérica ou figural não 
recursiva e construir um algoritmo por 
meio de um fluxograma que permita indicar 
os números ou as figuras seguintes. 

➢ (EF08MA11) Identificar a regularidade de uma 
sequência numérica recursiva e construir um 
algoritmo por meio de um fluxograma que 
permita indicar os números seguintes. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Revisar o conceito de sequência numérica, 

as nomenclaturas específicas e as notações. 
➢ Identificar a lei de formação de uma 

sequência 
➢ Construir sequências numéricas. 
➢ Classificar sequências em finitas ou infinitas. 
➢ Classificar sequências em recursivas ou não 

recursivas. 
➢ Determinar os termos de uma sequência. 
➢ Usar fluxogramas para construir sequências. 
➢ Compreender as ideias relacionadas à 

geometria fractal. 
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Como avaliar: 
➢ Solicite aos alunos que criem figuras ou 

desenhos utilizando os padrões dos 
fractais. Coloque essas figuras em 
exposição na sala de aula. 

➢ Organize a sala em grupos de 3 alunos e 
peça aos grupos que elaborem uma 
sequência (numérica ou não); em seguida, 
solicite que troquem as sequências e 
identifiquem o próximo elemento da 
sequência que receberam. 

 

Capítulo 2: Lugares geométricos e construções geométricas 

 

 Inicie uma roda de conversa perguntando aos alunos quais formas geométricas 

podem ser vistas em uma construção, observando as paredes, o teto, a decoração, 

etc. Em seguida, questione-os sobre os ângulos e se têm algum palpite sobre como os 

construtores e os pedreiros medem as aberturas dos ângulos para alinhar as 

estruturas de uma construção com precisão. Valide as ideias e incentive os alunos a 

buscar informações com familiares envolvidos nesse tipo de tarefa. 

 Apresente os instrumentos utilizados nas construções geométricas descritos na 

página 55 e, em seguida, resolva com a turma as questões na lousa.  

 Retome com os alunos alguns conceitos básicos sobre o desenho geométrico e sobre 

técnicas de utilização das ferramentas de construção. Se possível, proponha uma 

pesquisa para que possam coletar mais informações acerca do assunto. 

 Utilizando dobraduras, realize com os alunos a atividade sugerida na seção “Explorar 

e descobrir” da página 57 e peça que representem de diferentes maneiras as etapas 

utilizadas durante a confecção da dobradura. 

 Retome com os alunos algumas noções sobre circunferências e suas relações com a 

soma das medidas de abertura dos ângulos externos dos polígonos. Em seguida, 

realize a leitura do texto da página 57 com a turma e organize-os em duplas para que 

possam realizar as atividades dessa página. 

 Acompanhe os alunos nas etapas da construção do polígono e retome algumas 

definições básicas. Organize-os em duplas para que possam realizar as atividades da 

página 58 e, ao final, incentive-os a socializar os resultados obtidos nas construções. 

 Realize a sequência didática “Desenho geométrico”. 
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Quadro 2.1 

Referência no material didático 
Pág. 56 – Construções geométricas com régua, 
esquadro, transferidor e compasso 

Objetos de conhecimento 
➢ Construções geométricas: ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

Habilidades 

➢ (EF08MA15) Construir, utilizando 
instrumentos de desenho ou softwares de 
geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, 
ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 
regulares. 

➢ (EF08MA16) Descrever, por escrito e por 
meio de um fluxograma, um algoritmo para 
a construção de um hexágono regular de 
qualquer área, a partir da medida do 
ângulo central e da utilização de esquadros 
e compasso. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Utilizar instrumentos para construções 

geométricas 
➢ Construir ângulos com medida de abertura 

específica. 
➢ Dividir circunferências em partes iguais. 
➢ Construir polígonos regulares com régua e 

compasso. 
➢ Calcular quantos lados um polígono regular 

possui a partir da medida de abertura do 
ângulo central correspondente. 

 
Como avaliar: 

➢ Proponha aos alunos que construam, 
utilizando régua e compasso, polígonos 
regulares e, em seguida, definam, sem 
utilizar transferidor, as medidas de abertura 
de seus ângulos internos e externos. 

 

 

 Inicie apresentando aos alunos a circunferência como um lugar geométrico, 

destacando sua propriedade. Em seguida, peça que realizem em duplas as atividades 

da página 60, para que possam, juntos, pensar em estratégias para chegar aos 

resultados. 

 Explique aos alunos como a bissetriz também é um lugar geométrico. Faça a 

construção da bissetriz de um ângulo qualquer e, em seguida, auxilie-os na atividade 

da página 61 para que possam compreender o conceito e as construções. 

 Questione-os para que percebam que a mediatriz de um segmento de reta é outro 

lugar geométrico. Realize com os alunos a construção da mediatriz de um segmento 

de reta e, em seguida, auxilie-os nas atividades propostas na página 62. 
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 Leve os alunos ao laboratório de informática para que possam realizar as construções 

no GeoGebra, como visto na seção “Matemática e tecnologia” da página 63. É 

interessante que eles reproduzam no computador os mesmos projetos que foram 

feitos com lápis e papel, podendo agora alterar parâmetros com mais facilidade.  

Quadro 2.2 

Referência no material didático Pág. 60 – Lugares geométricos 

Objetos de conhecimento 

➢ Construções geométricas: ângulos de 90°, 
60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

➢ Mediatriz e bissetriz como lugares 
geométricos: construção e problemas. 

Habilidades 

➢ (EF08MA15) Construir, utilizando 
instrumentos de desenho ou softwares de 
geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, 
ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 
regulares. 

➢ (EF08MA17) Aplicar os conceitos de 
mediatriz e bissetriz como lugares 
geométricos na resolução de problemas. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Compreender o conceito de lugar 

geométrico. 
➢ Entender a circunferência, a bissetriz de um 

ângulo e a mediatriz de um segmento de 
reta como lugares geométricos. 

➢ Construir bissetrizes e mediatrizes 
➢ Utilizar o GeoGebra para fazer construções 

geométricas.  
 

Como avaliar: 
➢ Solicite aos alunos que, utilizando régua e 

compasso, construam alguns triângulos 
distintos e, em seguida, também utilizando 
régua e compasso, localizem o encontro das 3 
bissetrizes e das 3 mediatrizes de cada um. 

 

 

 Ajude os alunos a perceber que, embora as construções possam ser feitas no 

computador, é importante compreender os procedimentos para a construção 

utilizando régua e compasso, com o intuito de que possam aprender o processo de 

construção e algumas propriedades geométricas interessantes. Faça, com os alunos, 

as construções de ângulos das páginas 67 e 68 no papel utilizando apenas régua e 

compasso. 

 Inicie a aula discutindo os questionamentos propostos na seção “Explorar e descobrir” 

da página 69 e peça que pesquisem informações sobre como são construídos os 
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ângulos retos em canteiros de obras, por exemplo. É interessante fazê-los perceber 

que os conceitos trabalhados em sala de aula são utilizados de maneira análoga em 

atividades práticas. Em seguida, solicite aos alunos que se organizem em duplas para 

realizar as atividades dessa página. 

 Realize a leitura do texto das páginas 71 e 72 com os alunos e, em seguida, promova 

uma discussão e mostre as operações aritméticas fundamentais utilizando régua e 

compasso. Ao final, peça que resolvam as atividades propostas. 

Quadro 2.3 

Referência no material didático 
Pág. 67 – Mais construções geométricas com régua 
não graduada e compasso 

Objetos de conhecimento 
➢ Construções geométricas: ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

Habilidades 

➢ (EF08MA15) Construir, utilizando 
instrumentos de desenho ou softwares de 
geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, 
ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 
regulares. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 
➢ Construir ângulos de medida de abertura 

igual a 30°, 45°, 60° e 90° com régua e 
compasso. 

➢ Construir ângulos com medidas de abertura 
diferentes das anteriores, mas usando 
composições desses ângulos. 

➢ Construir retas perpendiculares e paralelas 
com régua e compasso. 

 
Como avaliar: 

➢ Solicite aos alunos que, utilizando régua e 
compasso, façam a planta de uma casa, 
utilizando os conceitos aprendidos para a 
construção das retas paralelas e 
perpendiculares. 
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Projeto integrador 

A Matemática ajudando a ler e interpretar alguns desequilíbrios ambientais 

Tema A Matemática ajudando a ler e interpretar as alterações climáticas 

Problema central 
enfrentado 

O desequilíbrio ambiental 

Produto final Campanha de conscientização sobre os problemas ambientais. 

Justificativa 

É comum ouvir e ler nos noticiários informações acerca das mudanças climáticas, suas possíveis 

causas e consequências. Muitas regiões brasileiras têm sofrido com a falta de água, com enchentes, 

queimadas, medidas de temperatura elevadas e, em algumas regiões, quedas bruscas delas. 

É importante incentivar os alunos a perceber as alterações climáticas, se sensibilizar com 

possíveis consequências e, principalmente, se importar com as possíveis causas e com ações que 

podemos realizar para minimizar esses problemas. Neste projeto, eles utilizarão a Matemática como 

importante instrumento para permitir uma medida e análise das variações climáticas. 

O projeto permite contemplar as competências gerais 2, 4, 7 e 10 apresentadas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Competências gerais desenvolvidas 

 2. 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 c riar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

 4. 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. 

 7. 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. 

 10. 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 

 Conscientizar sobre a importância de atitudes que impeçam o avanço do aquecimento global. 

 Propor a análise de gráficos e tabelas relacionados às alterações climáticas. 

 Ler e utilizar conhecimentos acerca do conjunto dos números inteiros. 

 Coletar, ler e interpretar informações numéricas relacionadas ao clima e à medida de 

temperatura em determinado intervalo de tempo. 

 Perceber a importância da Matemática na mensuração e interpretação de dados 

relacionados ao meio ambiente. 

 Promover e incentivar a prática de hábitos e atitudes que minimizem os impactos ambientais. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

  Notação científica. 
 
 
 

 Porcentagens. 
 
 
 
 
 
 

 Medidas de tendência central e 
de dispersão. 

 (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de 
expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na 
representação de números em notação científica. 
 

 (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo 
cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias 
digitais. 

 

 (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência 
central de uma pesquisa estatística (média, moda e 
mediana) com a compreensão de seus significados e 
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela 
amplitude. 

Ciências 

 Clima.  (EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas 
na previsão do tempo e simular situações nas quais elas 
possam ser medidas. 

 (EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para 
restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas regionais e globais 
provocadas pela intervenção humana. 

Geografia 

 Os diferentes contextos e os 
meios técnico e tecnológico na 
produção. 

 
 

 Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos da 
América e África. 

 (EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento 
científico e tecnológico na caracterização dos tipos de 
trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da 
América e da África. 

 

 (EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de 
representação cartográfica para analisar as redes e as 
dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de 
solos da África e América. 
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Duração 

A duração prevista é de 7 aulas, contemplando a análise de dados, a elaboração de mapas e a 

organização de uma campanha de sensibilização. 

Material necessário 

 Reportagens publicadas pela mídia sobre as alterações climáticas na última década e 

algumas consequências. 

 Materiais para elaboração de cartazes, como cartolina, canetinhas, cola, tesoura de pontas 

arredondadas, etc. 

 Acesso à internet para pesquisa e coleta de dados, se possível. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Este projeto poderá ser realizado por um time de professores, unindo as áreas de Ciências, 

Geografia, Matemática e outras que possam se relacionar com as ações propostas. É importante que 

exista o engajamento dos educadores durante todas as etapas, desde a motivação inicial para reflexões 

acerca da importância das ações propostas e possíveis mudanças de atitudes até a organização da ação 

de sensibilização. A comunidade, os pais, os responsáveis e pessoas que estudam e se mobilizam para 

o desenvolvimento de ações em prol do meio ambiente podem ser convidadas a participar do projeto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Resgatando informações sobre os problemas causados pelos eventos climáticos extremos 

(1 aula) 

Inicie a aula perguntando aos alunos se já presenciaram (ou ouviram falar de pessoas que 

passaram por) problemas causados por enchentes, maremotos, secas, medidas de temperatura altas 

ou baixas, incêndios, etc. Colete as vivências e experiências que a turma possui acerca do assunto. Em 

seguida, proponha que pesquisem em jornais e revistas notícias que falem de problemas causados por 

condições meteorológicas como grandes enchentes ou secas, queimadas causadas por medidas de 

temperatura altas e clima seco ou ainda geadas e neve.     

Abaixo apresentamos alguns links que poderão ser utilizados para a realização desta primeira 

pesquisa. 

 <https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1597749154330958-fortes-chuvas-

no-norte-e-nordeste>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

 <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/chuvas-provocam-enchentes-e-deixam-

moradores-desabrigados-em-granja-no-ceara.ghtml>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1597749154330958-fortes-chuvas-no-norte-e-nordeste
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1597749154330958-fortes-chuvas-no-norte-e-nordeste
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/chuvas-provocam-enchentes-e-deixam-moradores-desabrigados-em-granja-no-ceara.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/chuvas-provocam-enchentes-e-deixam-moradores-desabrigados-em-granja-no-ceara.ghtml
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 <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/07/04/interna-

brasil,692698/em-13-dias-numero-de-municipios-atingidos-pela-seca-cresce-73.shtml>. 

Acesso em: 9 nov. 2018. 

 <http://envolverde.cartacapital.com.br/marco-de-2018-seca-e-estiagem-marcam-a-

realidade-brasileira-na-semana-dos-foruns-das-aguas/>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

 <http://amazonia.org.br/tag/incendios-florestais/>. Acesso em: 9 nov. 2018. 

Caso não haja disponibilidade de acesso à internet, leve para a sala de aula alguns jornais e 

revistas impressos que registrem informações acerca desses eventos. 

Incentive os alunos a fazerem no caderno anotações e sistematizações das informações 

coletadas. Faça intervenções para que possam explorar os dados. Por exemplo, em relação às 

pesquisas: Em que local do Brasil aconteceu o problema? Quantas pessoas foram impactadas? Quais 

os possíveis motivos para esse acontecimento? Em que fonte essas informações foram coletadas?  

Após a pesquisa, convide os alunos a compartilharem as informações coletadas e, juntos, 

elaborarem um painel com os dados. Nesse painel, peça a eles que representem números com vários 

algarismos com o auxílio da notação científica (número de pessoas afetadas em uma região, 

quantidade de emissão de algum composto químico, etc.). Esse painel não será exposto para a 

comunidade, então a turma deve ter liberdade para representar as informações seguindo os 

conhecimentos que estão adquirindo ao longo do bimestre, como frações, números racionais, 

potências, etc. 

Etapa 2 – Possíveis relações entre os desastres ambientais (enchentes, secas, etc.) e a variação das 

medidas de temperatura nas últimas décadas (2 aulas) 

Após a pesquisa e troca de informações sobre os problemas e desastres ambientais que 

atingiram inúmeras famílias no Brasil e no mundo, convide os alunos a pensarem nas possíveis causas 

para esses acontecimentos. Verifique se, entre as hipóteses da turma, há a presença do aquecimento 

global e o aumento da medida de temperatura nas últimas décadas. 

Para ampliar a quantidade de informações que os alunos têm, apresente alguns mapas e peça 

a eles que, em duplas ou trios, os interpretem. Se necessário, retome as explorações realizadas em 

sala de aula sobre o conjunto dos números racionais.  

Um exemplo de mapa a ser estudado é o “Mapa global dos desvios (anomalias) com relação à 

média do período 1981-2010 da radiação de onda longa emergente do Planeta Terra medida a bordo 

de satélites meteorológicos”, disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99178/97654> (acesso em: 9 nov. 2018). Verifique 

o que os alunos compreendem sobre a palavra “anomalia” e retome conceitos acerca da obtenção das 

medidas de temperatura médias. Se possível, peça que registrem as medidas de temperatura da 

semana e, ao final, encontrem a medida de temperatura média. Nesse caso, oriente-os a registrar a 

medida de temperatura sempre no mesmo horário. Se houver oportunidade, estabeleça 3 horários do 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/07/04/interna-brasil,692698/em-13-dias-numero-de-municipios-atingidos-pela-seca-cresce-73.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/07/04/interna-brasil,692698/em-13-dias-numero-de-municipios-atingidos-pela-seca-cresce-73.shtml
http://envolverde.cartacapital.com.br/marco-de-2018-seca-e-estiagem-marcam-a-realidade-brasileira-na-semana-dos-foruns-das-aguas/
http://envolverde.cartacapital.com.br/marco-de-2018-seca-e-estiagem-marcam-a-realidade-brasileira-na-semana-dos-foruns-das-aguas/
http://amazonia.org.br/tag/incendios-florestais/
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99178/97654
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dia para as medições (próximo das 8 horas da manhã, próximo do meio-dia e próximo das 18 horas, 

por exemplo). Oriente-os a organizar os dados em uma tabela e a calcular as médias de medidas de 

temperatura. Abra uma roda de conversa para que os alunos possam decidir quais medidas de 

temperatura incluir nos cálculos e peça que estabeleçam médias diárias, semanais, por horário e com 

outras organizações que julgarem convenientes.  

Promova o debate em torno do significado dos valores obtidos e da pertinência do registro de 

medidas de temperatura médias. Em seguida, peça que observem um mapa que informa as medidas de 

temperatura médias no Brasil, por região, e o mapa destacado anteriormente, indicando as anomalias. 

Solicite que organizem as informações observadas, sempre relacionando os dados coletados em cada mapa 

com o intuito de elaborar hipóteses e teorias sobre os fenômenos apresentados. 

Acompanhe-os durante a interpretação dos dados apresentados nos mapas e verifique se 

relacionam as informações apresentadas. Para ampliar as explorações e reflexões, sugerimos que 

pesquisem informações em sites e livros. O objetivo é ajudá-los a perceber as alterações climáticas 

registradas e as possíveis causas, por exemplo, atividades humanas (injetar anualmente milhões de 

toneladas de carbono fóssil na atmosfera). 

Para ampliar as explorações, os alunos podem ser incentivados a descobrir as estratégias e os 

equipamentos utilizados para realizar a medição das temperaturas e, ainda, projetar o clima para os 

próximos dias, meses e anos. 

Outros exemplos de mapas a serem analisados são os mapas “Projeções do clima por região 

no ano” e “Previsão das mudanças climáticas no Brasil até 2100,” disponíveis respectivamente em: 

<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99280/97696> (acesso em: 9 nov. 2018) e 

<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/relatorio-diz-que-mudanca-do-clima-pode-afetar-

alimento-e-energia-no-pais.html> (acesso em: 9 nov. 2018). No primeiro mapa, os alunos poderão 

encontrar informações sobre as projeções do clima por região, ajudando-os a perceber possíveis 

mudanças e, com elas, consequências que podem colocar em risco a qualidade de vida das pessoas e 

da sociedade.  

Depois, analise com a turma as informações sobre alterações de temperatura e de índices 

pluviométricos, de acordo com as informações dos mapas acima. Pergunte o que é “índice 

pluviométrico”, como é calculado, o que significa mm/dia, etc. Incentive-os a pesquisar o que é um 

pluviômetro e como é medido o índice de chuvas em milímetros de precipitação. 

Após a leitura e interpretação dos dados apresentados nos mapas, convide os alunos a 

pensar nas possíveis consequências provocadas por essas alterações de medidas de temperatura e 

de chuvas e maneiras de minimizá-las ou evitá-las. No site: 

<http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/dez_solucoes_para_a_mudanca_climatica.html> (acesso 

em: 9 nov. 2018) é possível encontrar algumas informações. 

  

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/99280/97696
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/relatorio-diz-que-mudanca-do-clima-pode-afetar-alimento-e-energia-no-pais.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/09/relatorio-diz-que-mudanca-do-clima-pode-afetar-alimento-e-energia-no-pais.html
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/dez_solucoes_para_a_mudanca_climatica.html
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Etapa 3 – Mapas de acontecimentos relacionados ao aquecimento global (2 aulas) 

Na terceira etapa deste projeto integrador, os alunos devem elaborar mapas de 

acontecimentos relacionados ao aquecimento global. Peça aos alunos que retomem os materiais de 

pesquisa das últimas aulas e procurem novas fontes com notícias de desastres ambientais (tais como 

queimadas ou enchentes), variações drásticas de medidas de temperatura, situações alarmantes, 

entre outros, todos ocorridos no Brasil.  

Organize os alunos em grupos e incentive cada grupo a fazer um mapa do Brasil indicando os 

eventos ocorridos em suas respectivas regiões, destacando informações sobre os acontecimentos, como 

o número de pessoas afetadas, as consequências, o que foi feito para resolver, etc. É interessante que os 

grupos apresentem informações diferentes, então permita que todos socializem suas pesquisas. Peça a 

eles que as informações sejam apresentadas de maneira clara e com o auxílio de ilustrações e imagens, 

pois o mapa será depois parte da campanha de sensibilização elaborada pela turma. 

Peça que observem os conjuntos e as representações numéricas nas notícias e textos 

pesquisados. Os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais 

podem estar presentes no material, incluindo representações fracionárias e de porcentagens. Essa 

observação deve incentivar os alunos a perceber a importância desses conjuntos numéricos no 

cotidiano, neste caso, como ferramentas para comunicação.  

Solicite a eles que apresentem também as fontes das notícias utilizadas no cartaz, indicando 

canais de divulgação de fácil acesso para a comunidade, incentivando todos a se informarem sobre as 

questões abordadas. 

Etapa 4 – Organização de uma campanha de sensibilização (2 aulas) 

Incentive os alunos a criar uma campanha que permita compartilhar as informações coletadas 

nas etapas anteriores e incentivar a mudança de hábitos e costumes que podem ser prejudiciais ao meio 

ambiente e, principalmente, impulsionadores do aquecimento global. Comente com a turma que a 

apresentação das variações de medidas de temperatura e os graves desastres poderão ser utilizados para 

sensibilizar o público alvo da campanha; dessa maneira, peça que apresentem o mapa com as 

expectativas de variações de medidas de temperatura para as próximas décadas, indicando as variações 

com números inteiros. Utilize também os mapas elaborados na Etapa 3 como parte da campanha. 

Retome com a turma a importância de identificar o público a que se destina, a linguagem mais 

adequada, o uso do texto semiótico, etc. Se possível, convide os professores de Língua Portuguesa, 

Artes, Geografia e Ciências para que, juntos, possam contemplar os diferentes conceitos e 

procedimentos pertinentes a cada área do conhecimento. 

Os alunos devem organizar também uma apresentação da campanha para o público externo, 

sendo responsáveis pela definição de datas, pelo convite ao público alvo, pelas apresentações e por 

uma avaliação de cada etapa. Essa pode ser uma excelente oportunidade para os alunos se 

organizarem com autonomia, atuando ativamente nas decisões e tarefas necessárias, sob orientação 

dos professores envolvidos no projeto. 
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Os alunos devem observar, registrar e avaliar cada uma das etapas do projeto, desde a leitura e 

interpretação dos dados apresentados nos mapas até a organização e apresentação dos dados na campanha de 

sensibilização da comunidade escolar. A autoavaliação é um instrumento importante e pode permitir, a alunos 

e professores, a identificação de conquistas e desafios para o replanejamento de estratégias. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

No endereço <https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=aquecimento+global> 

(acesso em: 9 nov. 2018) é possível encontrar inúmeras informações sobre o 

aquecimento global e os projetos da ONU. 

No endereço <http://www5.usp.br/tag/aquecimento-global/> (acesso em: 9 nov. 

2018) há inúmeros artigos e informações sobre o aquecimento global, causas e 

consequências. 

No endereço <https://www.climatempo.com.br/satelite> (acesso em: 9 nov. 2018) é 

possível encontrar informações sobre os dados meteorológicos.  

https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=aquecimento+global
http://www5.usp.br/tag/aquecimento-global/
https://www.climatempo.com.br/satelite

