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Projeto integrador 

Título: Árvores centenárias 

Tema A idade das árvores antigas e sua preservação. 

Problema central 
enfrentado 

Como descobrir a idade das árvores pela medição do comprimento do diâmetro do caule? 

Produto final Mostra envolvendo Artes Visuais. 

Justificativa 

A preservação da natureza passa pela compreensão da importância dos recursos naturais, da 

valorização da biodiversidade, do respeito pelo planeta e do despertar da sensibilidade. Nesse sentido, 

a proposta deste projeto integrador é mostrar que existem árvores muito antigas no planeta e que sua 

preservação é fundamental. A ideia é que os alunos aprendam a calcular a idade das árvores pela 

medição do comprimento do diâmetro do caule e conheçam o espaço em que vivem. Por fim, articula-

se a percepção da riqueza natural que nos circunda com a capacidade dos seres humanos de fazer arte 

a partir desse olhar.  

O projeto contempla as competências gerais 1, 2, 3, 4 e 10 apresentadas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).  

Competências gerais desenvolvidas 

 1. 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. 

 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 criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral, visual-motora – por exemplo, 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. 
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 10. 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 o método de cálculo da idade das árvores pela medição do comprimento do 

diâmetro do caule. 

 Conscientizar acerca da importância da preservação do meio ambiente. 

 Desenvolver a sensibilidade, o fruir estético e o criar arte inspirando-se na natureza. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Números reais: notação 
científica e problemas. 

 Relações entre arcos e 
ângulos na 
circunferência de um 
círculo. 

 Semelhança de 
triângulos. 

 (EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive 
em notação científica, envolvendo diferentes operações. 

 (EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de 
relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na 
circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria 
dinâmica. 

  (EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 
dois triângulos sejam semelhantes. 

Arte 

 Processos de criação. 

 Arte e tecnologia. 

 (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. 

 (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 
e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

Ciências 

 Preservação da 
biodiversidade. 

 (EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os 
diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as 
populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

Língua 
Portuguesa 

 Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto. 

 (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas, os principais temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em 

tirinhas, memes ou charges, a crítica, ironia ou humor presente. 

Duração 

O projeto tem previsão de duração de 1 semana. 

Material necessário 

 Suporte para acessar a internet. 
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 Celulares ou câmeras fotográficas. 

 Fitas métricas. 

 Materiais diversos para produção artística. 

 Caderno e lápis. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Este projeto poderá ser realizado de forma interdisciplinar pelos professores de Matemática, 

Artes, Ciências e Língua Portuguesa. É importante que haja articulação entre os professores durante 

todas as etapas para o bom desenvolvimento da proposta e a viabilidade da realização de uma mostra 

de arte ao final. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Medindo árvores  

Comece a aula perguntando aos alunos o que eles supõem que possa ser medido em uma 

árvore. É provável que pensem imediatamente na altura, talvez no tamanho da copa e, eventualmente, 

podem se lembrar do caule. Depois dessa primeira discussão, diga a eles que no projeto o foco será a 

medição do comprimento do diâmetro do caule das árvores e sua utilidade em 2 situações: 

planejamento e gestão do plantio de eucalipto e cálculo da idade das árvores. 

Em seguida, apresente as informações disponibilizadas no site da Embrapa sobre plantação de 

eucaliptos, disponível em: 

<https://www.embrapa.br/florestas/transferencia-de-tecnologia-/eucalipto/perguntas-e-respostas>; 

acesso em: 15 out. 2018. 

Peça que leiam com atenção o item 90 do link acima e elaborem uma fórmula para calcular o 

volume aproximado de madeira de um tronco de árvore. Estimule-os a comparar a fórmula que 

criaram com a fórmula expressa no texto. Depois, peça que calculem a medida de comprimento da 

altura de alguns troncos de árvores, conhecendo-se a medida de comprimento da sombra e utilizando 

as relações métricas do triângulo retângulo; finalmente, diga-lhes que registrem todos os cálculos 

realizados no caderno. 

No momento seguinte, apresente o artigo científico “Desenvolvimento de Eucaliptus 

urograndis no município de Corumbá-GO”, disponível em:  

<http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/ensaioeciencia/article/viewFile/2344/2242>; acesso em: 

15 out. 2018, em que os pesquisadores trazem gráficos comparativos associando as medidas do caule 

ao crescimento das árvores.  

Incentive-os a observar os gráficos, que representam o crescimento em diâmetro. Abra uma 

roda de conversa para que compreendam o significado da medida de tendência central moda, em 

https://www.embrapa.br/florestas/transferencia-de-tecnologia-/eucalipto/perguntas-e-respostas
http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/ensaioeciencia/article/viewFile/2344/2242
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estatística. Faça questionamentos do tipo: O que está expresso nesse gráfico? O que representa a 

moda, neste caso? Estimule-os a trazer outros exemplos em que a informação da moda é significativa 

para a análise dos dados. 

Na aula seguinte, apresente aos alunos o artigo “Como sabemos a idade de uma árvore?”, 

publicado na revista de divulgação científica Galileu. Antes que leiam, pergunte se conseguiriam 

estimar a resposta. Permita a livre expressão e estimule-os a pensar nos conhecimentos que possuem 

e outras respostas por eles criadas. Valorize cada uma delas, mesmo que as opções possam parecer, 

às vezes, absurdas: lembre-se de que os melhores cientistas são aqueles que puseram em marcha 

ideias que, inicialmente, pareciam absurdas. Depois, peça aos alunos que, em dupla, leiam outro artigo 

da revista em: 

 <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG85318-7946-209,00-

COMO+SABEMOS+A+IDADE+DE+UMA+ARVORE.html>; acesso em: 15 out. 2018. 

No texto, consta que “o ano de crescimento de uma árvore não equivale a doze meses, e sim 

ao período (variável) em que ela cresceu durante aquele ano. Por exemplo, há centenas de anos, em 

uma época de grandes chuvas, uma árvore que atualmente cresce durante oito meses do ano poderia 

ter crescido por onze meses”. Sublinhando essa informação, incentive os alunos a pensar na taxa anual 

de crescimento conforme dados do texto. Peça, por exemplo, que calculem a taxa de crescimento de 

uma árvore de 8 meses e outra de 11 meses, conforme informado no artigo da revista. Em seguida, 

faça-os escrever uma função que calcule a taxa de crescimento da árvore.  

Além das informações sobre o crescimento de eucaliptos e seus usos na produção de madeira 

para comercialização, é interessante apontar outras situações nas quais o conhecimento sobre o ritmo 

de crescimento das árvores poderia ser útil. 

Alguns sites trazem informações sobre esses casos como as disponibilizadas em: 

<http://meioambiente.culturamix.com/ecologia/flora/as-arvores-que-crescem-mais-rapido>; acesso 

em: 15 out. 2018. 

Nesse link, há um texto contendo algumas características do crescimento das árvores. No caso 

da árvore “pau de barsa”, no item “características silviculturais”, há menção de índices de crescimento 

da árvore em altura e em diâmetro. Pode-se propor, por exemplo, que os alunos calculem a medida 

de comprimento da circunferência em cada medida de comprimento de diâmetro citada.  

A intenção nessa etapa do projeto é fazer que os alunos percebam a complexidade dos usos 

sociais dos saberes matemáticos. Assim, o próximo passo será propiciar explorações que os façam 

perceber que medir árvores tem diferentes utilidades, tanto para decidir qual o melhor momento de 

cortá-las e vender a madeira, como também para identificar sua idade e defender a preservação dessas 

árvores. 

Sugira aos alunos que pesquisem sobre um método que permite conhecer a idade das árvores 

sem danificá-las. Para essa discussão sugerimos 2 artigos: 

 <https://www.dn.pt/ciencia/interior/datar-as-arvores-sem-as-danificar-1393424.html >  

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG85318-7946-209,00-COMO+SABEMOS+A+IDADE+DE+UMA+ARVORE.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG85318-7946-209,00-COMO+SABEMOS+A+IDADE+DE+UMA+ARVORE.html
http://meioambiente.culturamix.com/ecologia/flora/as-arvores-que-crescem-mais-rapido
https://www.dn.pt/ciencia/interior/datar-as-arvores-sem-as-danificar-1393424.html
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 <https://pt.wikihow.com/Determinar-a-Idade-de-uma-%C3%81rvore> (acesso em: 15 out. 2018). 

A proposta é que a turma seja dividida em 2 grupos e cada um deles trabalhe a partir de um 

dos artigos. Depois de lerem os artigos, peça aos grupos que um apresente ao outro as informações 

que obteve. Comente com a turma que na próxima atividade serão convidados a medir o comprimento 

do diâmetro de algumas árvores. Nesse sentido, pergunte qual artigo lido consideram mais útil para 

essa exploração. É esperado que indiquem o segundo, haja visto que nesse artigo aparecem os cálculos 

bem descritos. Reorganize a turma compondo duplas formadas por um aluno que leu o primeiro artigo 

com outro aluno que tenha lido o segundo.  

Após terem lido os artigos, incentive-os a calcular, para algumas situações, a medida do 

comprimento do diâmetro do tronco conhecendo a medida do comprimento da circunferência. Por 

exemplo, proponha que calculem a medida do comprimento do diâmetro do tronco de uma árvore 

cuja medida do comprimento da circunferência é de 1 metro. Depois, peça que façam o cálculo para 

árvores cujo comprimento da circunferência do tronco meça 1,20 metro e 2,30 metros, por exemplo. 

Em seguida, proponha que localizem algumas árvores na área da escola ou na região próxima e 

calculem as medidas de comprimento do diâmetro e da altura de algumas delas. Se houver na região 

árvores da mesma espécie das descritas nos estudos, proponha aos alunos que as meçam e calculem 

as respectivas idades. É possível que queiram medir com esse método a idade de qualquer árvore. 

Nesse caso, será preciso reforçar os saberes de Ciências e fazê-los lembrar que a diversidade de tipos 

de árvore impede que os resultados de uma pesquisa sejam transpostos a outros tipos, sem uma 

verificação científica da validade dessa transposição. Aqui, o professor de Ciências poderá ser 

convidado a participar das explorações. 

Etapa 2 – Fazendo arte  

Na última etapa do projeto, a proposta é os alunos observarem que as árvores e a natureza, 

em geral, também inspiram arte.   

Apresente aos alunos as seguintes situações em que arte e natureza se associam: 

 <https://catracalivre.com.br/cidadania/5-artistas-visuais-que-tem-natureza-como-

inspiracao/>; acesso em: 12 nov. 2018. 

 <http://institutotear.org.br/arte-e-natureza/>; acesso em: 12 nov. 2018. 

Depois de pesquisarem sobre algumas iniciativas de artistas que produzem seu trabalho a 

partir da natureza, promova uma conversa sobre o que pensam e o que sentem quando vêm tais 

trabalhos. Incentive-os a falar sobre suas experiências, sentimentos e sensações. Incentive-os, 

também, a se expressar perguntando-lhes, por exemplo: De quais obras vocês mais gostaram? Vocês 

acham que a natureza já é arte ou o ser humano é que pode fazer arte com ela? Vocês consideram que 

fotografias de paisagem são obras de arte? Por quê? 

https://pt.wikihow.com/Determinar-a-Idade-de-uma-%C3%81rvore
https://catracalivre.com.br/cidadania/5-artistas-visuais-que-tem-natureza-como-inspiracao/
https://catracalivre.com.br/cidadania/5-artistas-visuais-que-tem-natureza-como-inspiracao/
http://institutotear.org.br/arte-e-natureza/
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Na aula seguinte, a ideia é que os alunos produzam arte a partir da natureza, estabelecendo 

como critério que não podem danificar a natureza para viabilizar suas criações; deixe-os escolher como 

querem se expressar. Podem produzir algo a partir de galhos ou folhas já caídos, podem fazer desenhos 

a partir do que veem no ambiente natural (reproduzindo fielmente o que veem ou não), podem tirar 

fotografias, etc. Feitas as obras de arte, o último passo é organizar uma mostra de arte em local onde 

não apenas a comunidade escolar possa ver, mas também outros interessados. Nessa etapa, o 

professor de Artes poderá ser convidado a participar de todo o processo. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá levar em conta as diferentes atividades desenvolvidas ao longo do projeto. 

Assim, além de considerar o envolvimento dos alunos em cada etapa e a capacidade de trabalhar em 

grupo de forma colaborativa, é possível observar a realização dos cálculos propostos e a adequação à 

proposta de produção das obras de arte. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/ipt-fara-estudo-de-

arvores-centenarias-nos-jardins-na-capital/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

<https://nacoesunidas.org/no-dia-das-florestas-onu-celebra-criacao-e-protecao-de-

areas-verdes-em-niteroi/> Acesso em: 12 nov. 2018. 

<https://jornal.usp.br/cultura/livro-expoe-o-desafio-da-usp-de-preservar-seu-

patrimonio-ambiental/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/09/expedicao-encontra-ultimas-

arvores-gigantes-da-mata-atlantica-veja-fotos.shtml>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/ipt-fara-estudo-de-arvores-centenarias-nos-jardins-na-capital/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/ipt-fara-estudo-de-arvores-centenarias-nos-jardins-na-capital/
https://nacoesunidas.org/no-dia-das-florestas-onu-celebra-criacao-e-protecao-de-areas-verdes-em-niteroi/
https://nacoesunidas.org/no-dia-das-florestas-onu-celebra-criacao-e-protecao-de-areas-verdes-em-niteroi/
https://jornal.usp.br/cultura/livro-expoe-o-desafio-da-usp-de-preservar-seu-patrimonio-ambiental/
https://jornal.usp.br/cultura/livro-expoe-o-desafio-da-usp-de-preservar-seu-patrimonio-ambiental/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/09/expedicao-encontra-ultimas-arvores-gigantes-da-mata-atlantica-veja-fotos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/09/expedicao-encontra-ultimas-arvores-gigantes-da-mata-atlantica-veja-fotos.shtml

