
 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 8º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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

