
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Este tópico fornece informações complementares ao Manual do professor – livro impresso, 

com o objetivo de favorecer a organização do seu trabalho durante todo o ano letivo, sugerir práticas 

de sala de aula e contribuir com sua formação e atualização. A seguir, você encontrará orientações 

sobre: 

• Quadro bimestral 

• Atividades recorrentes na sala de aula 

• Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 

• Gestão da sala de aula 

• Projeto integrador 

• Acompanhamento do aprendizado dos alunos 

• Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos alunos 
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Quadro bimestral 

O quadro bimestral apresenta, de forma organizada, a relação entre as unidades do livro im-

presso, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades previstas para cada um 

dos bimestres. Neste volume, além das habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), são sugeridas habilidades adicionais que favorecem ou consolidam o aprendizado das habili-

dades da BNCC. Todas as habilidades destacadas em negrito nos quadros bimestrais do volume do 

5º ano são consideradas essenciais para os alunos na continuidade de seus estudos. 

Além dos conteúdos e habilidades, os quadros bimestrais apresentam a coluna Orientações e 

Sugestões ao Professor. Nessa coluna, você encontrará recomendações sobre procedimentos, estra-

tégias, atividades, recursos e materiais que podem ser utilizados no decorrer das aulas e auxiliar no 

desenvolvimento do letramento científico dos alunos, em conformidade com a BNCC. Essas orienta-

ções e sugestões sintetizam e complementam as informações presentes no Manual do Professor. O 

intuito é apresentar diferentes abordagens didáticas, propondo o uso de atividades diversificadas, in-

centivando os alunos a adotarem uma postura dialógica e interativa, engajando-os na observação e 

compreensão de fenômenos, bem como na proposição de intervenções para diferentes situações.  

É importante ressaltar que as Orientações e Sugestões ao Professor apresentam atividades 

que podem ser modificadas e adequadas à realidade de cada turma, sempre com foco na participação 

ativa dos alunos, de modo que a atuação deles não se limite apenas à repetição de protocolos prees-

tabelecidos, sem que haja uma reflexão sobre os processos inerentes à produção do conhecimento 

científico. 

Reserve um tempo para conhecer e explorar os conteúdos apresentados nos quadros bimes-

trais e nos Manuais do Professor. Esses materiais podem auxiliá-lo durante o planejamento de suas 

aulas e contribuir para otimizar sua prática docente. 
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Atividades recorrentes na sala de aula 

A proposta teórico-metodológica adotada por esta coleção valoriza o uso de estratégias peda-

gógicas diversificadas para atender às diferentes demandas dos alunos e garantir uma ação pedagógica 

mais efetiva. Nesse sentido, as unidades dos livros desta coleção e os manuais do professor propõem 

diversas atividades que podem auxiliar o professor no planejamento de suas aulas e contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades pelos alunos. Embora essa pluralidade seja importante, destacamos 

algumas atividades recorrentes previstas nos livros que podem favorecer o desenvolvimento das ha-

bilidades propostas para este ano: 

• Questões iniciais: são atividades que visam diagnosticar o que os alunos já sabem sobre 
os conteúdos que serão abordados e estabelecer um ponto de partida adequado para seus 
níveis de desenvolvimento cognitivo. Essas atividades se caracterizam pela apresentação 
de imagens, situações e fenômenos que se relacionam com os conteúdos conceituais, pro-
cedimentais e atitudinais previstos para a série e por questões iniciais que permitem esta-
belecer um diálogo com os alunos, instigá-los a descobrir mais, enveredar pelo caminho 
da curiosidade, envolvendo-os nos temas a serem estudados. 

• Leituras de imagens: são atividades propostas em todas as unidades desta coleção. Seus 
objetivos são diversos, mas, de maneira geral, envolvem a aproximação dos alunos com 
conteúdos a serem abordados nas unidades por meio da observação, que se caracteriza 
como uma das ações fundamentais da prática científica. As imagens incluem fotografias, 
desenhos, ilustrações, esquemas, pinturas, mapas e tiras de quadrinhos. Há ainda imagens 
que cumprem papéis mais específicos, tais como contextualizar ou fomentar um debate, 
fazer vir à tona os conhecimentos prévios dos alunos e fazem parte das orientações das 
atividades contidas na coleção. 

• Leituras de diferentes textos: poemas, HQs, tirinhas, charges, esquemas, gráficos, tabelas, 
artigo da internet de fonte confiável, reportagens, textos científicos e documentos, entre 
outros, são oferecidos e sugeridos como recurso didático em algumas atividades. Esses 
textos garantem uma abordagem mais diversificada dos conteúdos e possibilitam aos alu-
nos que efetuem uma leitura particular. Com a intermediação do professor, tais leituras 
podem então se ampliar inclusive nos momentos de socialização, ao compartilharem des-
cobertas com os colegas. A leitura e o trabalho com essa variada gama de textos assegu-
ram atividades significativas de letramento, inclusive na área de Ciências. 

• Investigações: são atividades inerentes à prática científica. Elas se fundamentam em prin-
cípios próprios da comunidade científica, a qual possui objetivos, métodos, procedimento 
e formas de raciocínio em comum. As investigações se caracterizam por serem atividades 
centradas nos alunos e apresentam como objetivos: o estímulo à curiosidade, o engaja-
mento ativo na resolução de problemas e o trabalho colaborativo. Como parte do pro-
cesso, as investigações envolvem: a observação, a problematização, o trabalho com dados 
(coleta, construção, organização e análise), a interpretação de padrões e modelos, a ela-
boração de conclusões e a comunicação e socialização dos conhecimentos produzidos. As 
investigações podem incluir a realização de experimentos, estudos de casos e estudos do 
meio. Cada um desses tipos de atividades possui objetivos e características específicas. 
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• Elaborações de registros: ao longo das atividades, são propostos aos alunos diversos ques-
tionamentos sobre objetos, situações, fenômenos e variáveis, para os quais eles devem 
realizar registros. Esses registros são importantes, pois permitem a retomada do que foi 
discutido ou analisado e a avaliação dos conhecimentos adquiridos. Os registros podem 
ser produzidos na forma de atividades objetivas, atividades escritas, desenhos, atividades 
de preenchimento de lacunas, tabelas e quadros, fotografias, associação de textos e ima-
gens. 

• Sistematização dos conteúdos: consiste no conjunto de ações desempenhadas pelo pro-
fessor que objetivam a consolidação dos conteúdos a partir das atividades realizadas an-
teriormente. Ela pode ocorrer em diferentes momentos das aulas, predominantemente 
após as investigações e discussões coletivas. 

É importante dizer que a prática científica é uma atividade humana essencialmente coletiva e 

que possui grande impacto social. Por isso, em todas as atividades, procure promover a interatividade 

e a dialogicidade entre os alunos. 

Aproveite este plano de desenvolvimento para se apropriar dos princípios fundamentais das 

atividades contidas nesta coleção, de forma que a sua aplicação nas aulas possa ocorrer de forma pro-

veitosa e satisfatória. Conforme julgar necessário, adapte as atividades às necessidades de seus alunos 

e ao contexto em que estão inseridos, com o intuito de tornar a experiência deles ainda mais signifi-

cativa. Isso fortalecerá a aprendizagem das habilidades necessárias ao desenvolvimento da compre-

ensão sobre a ciência e sobre o fazer científico. 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvi-

mento de habilidades 

As atividades presentes nesta coleção foram elaboradas de acordo com princípios didáticos e 

pedagógicos atrelados ao desenvolvimento das treze habilidades da BNCC previstas e também de ha-

bilidades adicionais. Todas são previstas para serem desenvolvidas ao longo do 5º ano do Ensino Fun-

damental I, de forma que todos os objetos de conhecimento, inseridos em suas respectivas unidades 

temáticas, estão contemplados no material. 

A abordagem dos conteúdos é feita de forma essencialmente dialógica, na qual os alunos são 

constantemente questionados ao longo das diferentes seções do material. Essa abordagem encontra-

se intrinsecamente articulada aos princípios da aprendizagem sociocultural, uma vez que a interativi-

dade entre os indivíduos é valorizada e incentivada constantemente. A dialogicidade e a interatividade 

são características inerentes à prática científica e uma vez que o ensino de Ciências não se fundamenta 

mais na mera transmissão de conteúdos prontos e estagnados. Para além dos conceitos científicos, a 

aprendizagem sobre Ciências deve garantir ainda que os alunos compreendam os processos que 

deram origem aos conceitos científicos. Deve assegurar também a compreensão dos impactos tecno-

lógicos, ambientais e sociais que a produção científica exerce sobre a realidade que cerca todos os 

seres vivos. Isso deve acontecer de forma investigativa, sendo os alunos os protagonistas do processo. 

A unidade temática Vida e evolução é abordada nas unidades 1, 2, 3 e 7 do 5º ano, e o estudo 

dos conteúdos relacionados amplia os conhecimentos construídos pelos alunos nos anos anteriores. 

Em continuidade aos estudos sobre cadeias alimentares, iniciados no 4º ano, os alunos são levados a 

refletir sobre a importância da alimentação balanceada como forma de manutenção do equilíbrio do 

corpo. Os grupos de nutrientes são apresentados de modo que os alunos possam compreender suas 

principais características. Complementarmente, são instigados a classificar diferentes alimentos de 

acordo com o tipo de nutriente que nele predomina, o que auxilia na percepção de quais alimentos 

presentes no cotidiano fornecem energia, atuam no crescimento do corpo ou regulam seu funciona-

mento. A importância da energia contida nos alimentos é destacada e a sua relação com a realização 

das mais diversas atividades é colocada em evidência. Já a relação entre os papéis dos alimentos ─ se 

predominantemente energéticos, reguladores ou construtores ─ é explorada com o auxílio da pirâmide 

alimentar. Os alunos são também introduzidos ao estudo do sistema digestório e de seus órgãos, de 

modo que possam compreender processos importantes relacionados à digestão, como a mastigação 

e o caminho percorrido pelo alimento ao longo do sistema digestório, sofrendo ação dos sucos diges-

tivos. Como forma de estimular o senso crítico, os alunos são convidados a refletir sobre as diferenças 

entre alimentos frescos e industrializados, buscando perceber de que forma o consumo desses nutri-

entes pode estar relacionado a problemas de saúde como obesidade e desnutrição. 

O aluno irá perceber que, além da energia contida nos alimentos, também necessitamos do 

oxigênio, presente na atmosfera. Tanto os nutrientes energéticos (os açúcares, por exemplo) quanto 

o oxigênio dependem de um sistema eficiente de distribuição para serem transportados até as células, 

e o papel do sistema cardiovascular passa a ser central. São propostas atividades nas quais os alunos 
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possam explorar alguns processos relacionados à respiração, como a inspiração e a expiração do ar 

atmosférico, além do caminho percorrido pelo ar nos pulmões. O sistema cardiovascular, além de dis-

tribuir oxigênio e nutrientes para as células, tem também o papel de retirar os resíduos celulares, como 

o gás carbônico e a ureia, e sua posterior eliminação para o ambiente por meio dos sistemas respira-

tório e urinário, respectivamente. Assim, os conteúdos abordados nesta coleção evidenciam o funcio-

namento integrado dos sistemas do corpo humano. 

A unidade temática Matéria e energia é introduzida por meio do estudo do ciclo da água em 

nosso planeta. A distribuição da água nos diferentes ambientes e os estados físicos nos quais pode ser 

encontrada, bem como as mudanças que ocorrem entre esses estados físicos, são colocados em evi-

dência, de modo que os alunos possam compreender a dinâmica à qual esse recurso natural está su-

jeito. Também são apresentadas algumas propriedades da água, como salinidade, estado físico e po-

tabilidade, de modo que os alunos percebam que nem sempre a água encontra-se adequada para o 

consumo pelos seres vivos. Essa abordagem dos conteúdos é fundamental para que o aluno compre-

enda a importância da água para a vida na Terra. 

Outro importante assunto explorado é o papel da água na geração de energia elétrica, uma 

vez que o Brasil tem as usinas hidrelétricas como principal fonte de energia. Apresentamos, também, 

conteúdos que levam os alunos a refletir sobre o processo de geração de energia elétrica e quais im-

pactos a matriz energética hidrelétrica gera sobre o ambiente. Uma vez que os alunos consigam per-

ceber a relação entre água e energia elétrica, também são apresentadas formas alternativas pelas 

quais a energia elétrica pode ser obtida.  

Assim como em outros volumes desta coleção, os temas reutilização e reciclagem de materiais 

são novamente abordados, e os alunos são convidados a refletir sobre como consomem os mais dife-

rentes produtos. Essa reflexão faz com que explorem formas de reduzir o consumo, de modo que se 

tornem mais conscientes e responsáveis, tanto econômica como socialmente. A abordagem sobre os 

diferentes materiais que podem compor os produtos que consumimos se mostra relevante, e os alunos 

podem refletir sobre o descarte dos resíduos produzidos como resultado do consumo. O conjunto de 

atitudes dispostas nos 5 Rs da sustentabilidade (reduzir, reutilizar, recusar, reciclar e repensar) é apre-

sentado, de maneira a ampliar o olhar sobre o tema e aprofundar as concepções sobre o consumo 

consciente. São ações como essas, concretas e pontuais, que podem contribuir para formar cidadãos 

conscientes e atuantes. 

A preservação da água como recurso natural é trabalhada por meio do estudo da importância 

da preservação dos mananciais. A relação da vegetação existente no entorno dos mananciais e a ne-

cessidade de que ela seja preservada é trazida para a sala de aula, e as discussões sobre os impactos 

que a sua degradação pode trazer aos mananciais contribuem para conscientização dos alunos sobre 

o problema. Os conteúdos são introduzidos de maneira que os alunos possam reconhecer a poluição 

e suas origens, refletindo sobre as formas pelas quais pode ser reduzida. Para esse fim, abordamos o 

tratamento da água, do esgoto e do lixo. O trabalho com esses conteúdos permite aos alunos perceber 

de forma clara a integração entre os temas Vida e evolução e Matéria e energia. 
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A unidade temática Terra e universo é contemplada pelo estudo do Sol, os movimentos da 

Terra e as fases da Lua. O Sol assume papel central nos conteúdos, uma vez que é abordado sob a 

perspectiva de fonte central de energia para os seres vivos e para os ciclos na Terra. Gradativamente, 

são apresentados conteúdos que possibilitam aos alunos compreender a organização do Sistema Solar 

e seus corpos celestes. Exploramos algumas características que permitem diferenciar estrelas, plane-

tas, satélites e outros astros. Com isso, esperamos que os alunos associem o movimento dos astros no 

céu aos movimentos de rotação e translação da Terra. 

A percepção sobre as variações de temperatura na superfície do planeta é obtida por meio do 

estudo do ciclo que envolve o dia e a noite, que por sua vez se relaciona com o movimento de rotação 

da Terra. O estudo da Lua se dá por meio da abordagem de conteúdos relacionados às suas fases e à 

periodicidade com que ocorrem. Dada a complexidade dos movimentos da Terra e da Lua em torno 

dos respectivos eixos e em torno do Sol, é importante diversificar os recursos colocados à disposição 

dos alunos. Assim, é recomendável o uso de imagens, vídeos e animações. 

Encerrando os estudos do 5º ano, a unidade 9 apresenta conteúdos relacionados à compreen-

são da percepção do ser humano a respeito do ambiente e do universo. Os alunos são levados a refletir 

sobre as principais características dos sentidos da visão, olfato, audição, tato e gustação. As limitações 

dos sentidos também são levantadas, o que permite abordar a importância do uso de instrumentos 

como forma de reduzi-las, considerando também as implicações que o uso desses instrumentos trouxe 

para a produção do conhecimento ao longo da História. Abordamos as formas como alguns instrumen-

tos estão presentes no cotidiano das pessoas e como eles são usados nesse contexto, buscando com-

preender seus aspectos sociais. 

 É importante lembrar que o campo científico é uma área de produção de conhecimento com 

características peculiares. Uma dessas características é a especificidade da linguagem científica relaci-

onada a conceitos precisos, a ações, a atitudes e a processos da Ciência. Desse modo, a apropriação 

dessa linguagem por parte dos alunos é uma etapa importante. Embora complexa, ela deverá se am-

pliar de forma gradativa, requerendo, professor, sua participação nesse processo. É nesse sentido que 

a construção de um glossário ou de um dicionário pode ser um dos caminhos para conseguir esse 

objetivo. Você pode propor a elaboração desse material paralelamente aos conteúdos disciplinares, 

de modo que os alunos possam recorrer a ele sempre que sentirem necessidade. 

Além disso, esteja sempre atento para os casos de alunos com deficiência ou que necessitem 

de mais atenção. Procure oferecer abordagens diferenciadas que atendam as especificidades de cada 

um. Assim, você estará oferecendo ricas oportunidades para que todos avancem em suas aprendiza-

gens e desenvolvam as habilidades previstas para cada unidade. 

Com esta seção, esperamos ter esclarecido como as estratégias didáticas e pedagógicas conti-

das nas atividades podem contribuir para o estudo dos objetos do conhecimento descritos na BNCC e, 

consequentemente, para o desenvolvimento das habilidades que se relacionam com esses objetos. 
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Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula é um elemento essencial em qualquer atividade que se procure de-

senvolver no ambiente escolar. Por esse motivo, ela deve ser planejada previamente, considerando as 

diferentes etapas e especificidades de cada atividade. 

O planejamento prévio deve levar em consideração diversos aspectos importantes, tais como 

organização dos alunos, a antecipação das interações que se espera que eles estabeleçam uns com os 

outros e com os materiais que serão utilizados, ocupação dos espaços físicos e distribuição e organiza-

ção do tempo. 

Esta coleção prevê momentos nos quais os alunos realizarão atividades individuais, em grupo 

e coletivamente. Por isso, é importante que esses momentos estejam previstos para que a condução 

das atividades possa ocorrer de forma adequada. O tempo a ser utilizado em cada etapa da atividade 

deve ser estimado para que todas as propostas sejam cumpridas. Contudo, considere também a pos-

sibilidade de, caso ocorram imprevistos, rever e alterar seu planejamento. Assim, caso o tempo seja 

insuficiente, amplie-o. Da mesma forma, caso a etapa se encerrar antes do previsto, proceda à etapa 

seguinte, de modo a evitar que os alunos se dispersem. A alternância entre atividades individuais, em 

grupo e coletivas também contribui para evitar essa dispersão. Lembre-se de que, em uma mesma 

unidade, os objetivos e aquilo que foi solicitado variam entre as diferentes atividades e, portanto, po-

dem exigir investimentos diferentes. Ao desenvolver as atividades com seus alunos, observe e avalie 

o tempo que está dedicando para cada uma delas. Com a experiência, é provável que você se familia-

rize com a dinâmica de sua turma de forma a ser capaz de determinar a duração de cada atividade 

mais próxima do real. 

Caso opte por efetuar modificações nas atividades, tenha em mente que os tempos de reali-

zação das diferentes etapas podem necessitar de ajustes. Esteja consciente de que as alterações po-

dem interferir nos objetivos da atividade. Assegure-se de que essas alterações estejam alinhadas ao 

desenvolvimento das habilidades previstas para a atividade. Em quaisquer circunstâncias, os materiais 

e recursos a serem utilizados devem ser previamente selecionados e organizados e, se necessário, 

testados.  

Os espaços devem ser pensados com o intuito de favorecer o desenvolvimento das atividades 

e garantir que os objetivos sejam alcançados. Dessa forma, se a atividade previr alguma etapa em 

grupo, organize a turma de forma que eventuais deslocamentos de cadeiras e mesas não interfiram 

demasiadamente no tempo. Um aspecto que contribui para que essa organização seja feita de forma 

mais proveitosa é deixar evidentes os critérios que serão utilizados na montagem dos grupos: quantos 

alunos integrarão cada grupo? Quem decide quais serão os integrantes do grupo, será o professor ou 

os próprios alunos? Conhecer os alunos é fundamental para que essas decisões sejam tomadas de 

modo consciente e para que a organização dos grupos assegure a aprendizagem. 

Diversas etapas das atividades incluem discussões conduzidas pelo professor. Certifique-se de 

que analisou com cuidado todas as questões que serão propostas aos alunos. Nas questões para as 
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quais eles podem fornecer respostas pessoais, garanta que aqueles que desejem se manifestar possam 

fazer isso livremente, tomando o cuidado para que eles não fiquem dispersos e mantenham sempre o 

respeito em relação à fala dos colegas. Proponha questões adicionais se julgar que isso enriquecerá a 

atividade e utilize sempre linguagem adequada à faixa etária. Caso alguns alunos não compreendam 

determinados termos, questione os demais para verificar se isso se repete com toda a turma. Propo-

nha os ajustes necessários para que todos compreendam as solicitações de cada atividade. 

Nos momentos em que os alunos estiverem agrupados realizando atividades, circule entre as 

mesas e observe as interações que ocorrem entre eles, esclarecendo eventuais dúvidas e fornecendo 

novas orientações nos casos em que se fizerem necessárias. Certifique-se de que os alunos estejam 

engajados nas atividades, solicitando atenção nos grupos em que observar alguma dispersão. Caso 

algum grupo apresente um questionamento, avalie a possibilidade de esse questionamento contribuir 

para o trabalho coletivo e considere o melhor momento de compartilhá-lo com toda a turma. 

A cada etapa concluída da atividade, sistematize os procedimentos, conteúdos e conhecimen-

tos construídos, de modo a avaliar a aprendizagem dos alunos até aquele momento, efetuando os 

ajustes conceituais e procedimentais, se necessário. 
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Projeto integrador 

Uma das marcas da contemporaneidade é a complexidade das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conheci-

mento e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma pers-

pectiva em que o conhecimento não seja apresentado de maneira compartimentalizada, e sim por um 

viés dialógico e interdisciplinar. 

Dessa maneira, a escola deve proporcionar ao aluno experiências mais amplas de ensino que 

venham ao encontro das inquietações e curiosidades das novas gerações. Alguns temas comumente 

relacionados a uma ou outra disciplina passam a ser vistos pelos educadores como uma possibilidade 

de trabalho conjunto e reflexivo. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que o processo pedagó-

gico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de reduzir e até mesmo de eliminar as 

barreiras entre as disciplinas. 

O trabalho com projetos em sala de aula é uma das modalidades de organização didática do 

trabalho docente, assim como as atividades recorrentes e as sequências didáticas. Os projetos se com-

põem como uma das estratégias pedagógicas que possibilitam o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento, rompendo com a fragmentação disciplinar. No contexto escolar, o tema do projeto 

pode ser sugerido pelo professor ou pelos próprios alunos. Em ambos os casos, o professor tem a 

responsabilidade, no seu papel de mediador, de conciliar os interesses de todos os participantes, pro-

porcionando a relação entre os conhecimentos prévios e aqueles que se espera construir, a relação 

entre os conteúdos e as habilidades de diferentes disciplinas, a construção do conhecimento, o desen-

volvimento do senso crítico, a ampliação das diversas habilidades dos alunos requeridas para os tra-

balhos em grupo, entre outros aspectos.  

Os projetos integradores propostos nos cinco volumes desta coleção permeiam o tema geral 

cooperação e têm como objetivos gerais propiciar aprendizagens que envolvam a associação entre 

conceitos, temas e habilidades de diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento. O 

que se pretende é favorecer a relação dos saberes dos alunos com as situações vivenciadas nas suas 

comunidades. A cada ano, propomos o trabalho com um único projeto que abranja habilidades de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte presentes no Plano de desenvol-

vimento. Além de abordar habilidades específicas das disciplinas, os projetos contribuem para o de-

senvolvimento das competências gerais apresentadas no documento Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) – 3ª versão, do Ministério da Educação. São elas: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade soli-
dária. 

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, 
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para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 
e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir das diversas mani-
festações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo visual 
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica 
e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao en-
tendimento mútuo. 

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) 
ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e re-
solver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conheci-
mentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, pro-
fissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabili-
dade. 

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 e a consciência socioambiental em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e 
com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo- 
-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultu-
ras e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habili-
dade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhe-
cendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos cons-
truídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 
Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 18-19. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 5º ano. 
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Título: Um registro para o futuro 

Tema Herança cultural e histórica; expressão e comunicação. 

Produto final Mostra fotográfica “Um registro para o futuro” 

 

Justificativa 

A museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta (1999) identifica a educação patrimonial como 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural como 

fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Nessa perspectiva, o contato 

direto com as evidências e manifestações da cultura proporciona a formação integral dos indivíduos e 

a apropriação e valorização ativas de sua herança cultural. Trabalhar o tema patrimônio cultural na 

escola implica pensar o processo educativo em sua amplitude, propiciando o contato com a comuni-

dade na qual se insere, com as vivências e produções dos alunos. A educação patrimonial tem uma 

eficácia maior se realizada por meio da interdisciplinaridade.  

O projeto “Um registro para o futuro” incentiva os alunos a ouvir, tomar decisões, expressar e 

socializar ideias, seguir instruções e produzir diferentes gêneros textuais. Nas atividades propostas 

neste projeto, parte-se do pressuposto de que o passado constitui referencial imprescindível para o 

presente, e seu conhecimento possibilita entendimentos e percepção diferenciados do mundo. 

A elaboração deste projeto tem o aluno como protagonista, mediado por um professor que 

possibilite a produção de conhecimento e o estímulo ao desenvolvimento de valores como responsa-

bilidade, companheirismo e cooperação, tendo em vista os quatro pilares da educação, em consonân-

cia com o Relatório Internacional da Educação para o século XXI da UNESCO (DELORS, Jacques et al., 

1998), que destaca os seguintes objetivos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser. 

Objetivos 

• Apresentar a fotografia como forma de expressão, comunicação, fonte ou documento his-
tórico. 

• Ampliar as possibilidades de interação interlocutiva por meio da linguagem. 

• Propiciar o contato direto dos alunos com patrimônios materiais e imateriais, para apro-
ximá-los da herança cultural e valorizá-la. 

• Divulgar informações sobre a história e sobre formas de preservação do patrimônio cultu-
ral local. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário, democrático e crítico. 

• Desenvolver o espírito participativo e colaborativo como atitude positiva e enriquecedora 
na formação da cidadania. 
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Expectativas de aprendizagem 

• Fazer uso – na leitura e na produção de textos – dos recursos linguístico-discursivos pró-
prios do gênero. 

• Utilizar estratégias e capacidades de leitura para construir sentidos sobre a narrativa lida/ouvida. 

• Realizar inferências sobre informações da narrativa, considerando o contexto em que foi 
produzida. 

• Utilizar procedimentos relacionados ao uso da linguagem oral, por exemplo: participar de 
discussões envolvendo o tema proposto no projeto e ouvir as opiniões dos colegas, consi-
derando-as ao expor as suas. 

• Conhecer patrimônios culturais da humanidade e investigar sua importância. 

• Difundir a valorização e a preservação do patrimônio cultural do lugar onde mora. 

• Compreender e vivenciar um trabalho de investigação pautado no diálogo com ênfase na 
observação e na experimentação. 

• Desenvolver e ampliar habilidades para expor ideias, realizar atividades com autonomia, 
bem como perceber a importância da socialização do conhecimento. 

O quadro a seguir destaca as habilidades descritas na BNCC – 3ª versão, relativas a cada disci-

plina, contempladas neste projeto. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

Língua  
Portuguesa 

Constituição da identidade psi-
cossocial, em sala de aula, por 
meio da oralidade 

(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em ou-
tros ambientes escolares com atitudes de cooperação e respeito. 

Regras de convivência em sala de 
aula 

(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclareci-
mentos sobre dados apresentados em imagens, tabelas e outros 
meios visuais. 

Seleção de informações (EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de inte-
resse escolar, em textos que circulam em meios digitais ou impres-
sos, para solucionar problema proposto. 

Deduções e inferências de infor-
mações 

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de 
modo explícito no texto (recuperação de conhecimentos prévios, re-
lações causa-consequência etc.). 

Reflexão sobre o conteúdo temá-
tico do texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando com-
preensão global. 

Formulário (EF05LP22) Preencher a informação solicitada em formulários des-
contínuos, impressos ou digitais, com vários campos e tabelas. 

Texto expositivo-informativo (EF05LP24) Produzir texto sobre tema de interesse, organizando re-
sultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação co-
municativa e o tema/assunto do texto. 

Procedimentos linguístico-grama-
ticais e ortográficos 

(EF05LP25) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos 
e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pon-
tos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas. 
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Matemática Leitura, coleta, classificação inter-
pretação e representação de da-
dos em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico de li-
nhas 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e 
numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos 
de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias di-
gitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados. 

História As tradições orais e a valorização 
da memória 
O surgimento da escrita e a no-
ção de fonte para a transmissão 
de saberes, culturas e histórias 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de 
comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais 
atribuídos a elas. 
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a 
vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes 
fontes, incluindo orais. 

Os patrimônios materiais e ima-
teriais da humanidade 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da hu-
manidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo. 

Geografia Trabalho e inovação tecnológica (EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de 
transporte e de comunicação. 

Diferentes tipos de poluição (EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocor-
rem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluen-
tes, destruição do patrimônio histórico etc.). 

Ciências Instrumentos óticos (EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à dis-
tância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de obje-
tos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fo-
tográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos. 

Arte Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginá-
rio, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas 
das culturas locais, regionais e nacionais. 

Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo indivi-
dual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da es-
cola e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para al-
cançar sentidos plurais. 

Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes vi-
suais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores 
etc.). 

Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (mul-
timeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 

Duração 

Cerca de 3 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente.  
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Organização do espaço 

De início, o projeto pode se desenvolver na sala de aula, com variadas formações: com os alu-

nos em roda (para as atividades coletivas), em duplas, etc. 

A montagem da mostra fotográfica pode ser realizada no pátio, na quadra ou em outro local 

amplo disponível na escola. 

Material necessário 

Lápis, papel sulfite, cartolina, lápis de cor, tesoura, cola, fita adesiva; revistas, jornais e livros 

de Arte (ou similares, que contenham fotografias, pinturas, esculturas ou outras obras artísticas); 

computador com acesso à internet, se possível; máquina fotográfica ou aparelho eletrônico para foto-

grafar, filmar e gravar áudio; revelação/impressão de fotografias; projetor. 

Material específico para a construção da pinhole (dispositivo para registro de imagens), con-

forme escolha na etapa 4. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a constru-

ção e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o problema 

pode ser: “Quais são os patrimônios culturais locais e como podemos cooperar com sua valorização e 

preservação?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais, tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos como para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma sobre o tema. Proponha pergun-

tas que permitam o relato de experiências pessoais e os convide a participar do projeto, por exemplo: 

“Vocês sabem o que é patrimônio cultural?”; “Alguém sabe dar um exemplo de patrimônio cultural?”; 

“Por que patrimônios culturais precisam ser preservados?”; “O que podemos fazer para ajudar a pre-

servar esses patrimônios?”; “Vamos conhecer patrimônios culturais locais?”. 

Como sugestão, apresentamos um texto sobre o tema que pode ser utilizado para promover 

essa primeira conversa com a turma: “Conheça as diferenças entre patrimônios materiais e imateriais”, 

do Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-

entre-patrimonios-materiais-e-imateriais>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, que envolverá a construção da mostra fotográfica “Um registro 

para o futuro” sobre um patrimônio material local escolhido pelos alunos (na etapa 8), além de outros 

produtos que eles queiram, como uma apresentação de slides (a serem definidos na etapa 5). 
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Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um 

cartaz com os nomes das etapas, à medida que apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das ativi-

dades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para chegar ao produto 

final. 

Explique que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre a história da fotografia, 

a pinhole, a evolução dos meios de comunicação, os patrimônios culturais da humanidade localizados 

no Brasil, os patrimônios materiais do lugar onde vivem, visando expressar sua visão e entendimento 

por meio da fotografia e outros recursos que desejarem. 

Etapa 3 – Compreensão da fotografia como fonte histórica e veículo de comunicação 

O objetivo desta etapa é conhecer alguns aspectos relacionados à história da fotografia, com-

preender o uso de fotografias como fonte e registro histórico e, também, como veículo de comunica-

ção. Para isso, sugerimos trabalhar inicialmente com um texto sobre a história da fotografia. Recomen-

damos o texto “175 anos de fotografia: conheça a história dessa forma de arte”, de Ana Nemes. Dis-

ponível em: <https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-co-

nheca-historia-dessa-forma-arte.htm>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Antes da leitura, faça algumas perguntas para despertar o interesse da turma pelo tema: 

• Vocês gostam de observar fotografias? 

• Vocês gostam de fotografar? O que costumam fotografar? 

• O que as fotografias mostram? O que podemos aprender com elas? 

• Alguém conhece a história da fotografia? Vamos conhecer juntos? 

Faça uma leitura colaborativa do texto e proponha algumas questões para avaliar a compre-

ensão da turma sobre as informações contidas nele. Por exemplo: 

• Como eram as primeiras máquinas fotográficas? Como era o processo de captura da ima-
gem? 

• Por que o texto afirma que “a fotografia deixou de ser apenas uma forma de guardar uma 
recordação especial para tornar-se um meio de comunicação à parte”? 

Por fim, para explorar as histórias que as fotografias podem revelar, sugerimos fazer com os 

alunos a análise de algumas fotografias. Uma possibilidade é utilizar o texto e as imagens da reporta-

gem “Fotógrafo conta a história de vida das pessoas através de fotos das suas mãos”, do Portal Hype-

ness. Disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2017/03/fotografo-conta-a-historia-de-vida-das-

pessoas-atraves-de-fotos-das-suas-maos/>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Etapa 4 – Construção de uma pinhole para registro fotográfico 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam experimentar a construção de um dispositivo 

para registro de imagens para empregar na etapa 11. Para que a construção do dispositivo possa ser 
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feita, é necessário escolher o projeto de elaboração da pinhole que se deseja seguir e providenciar com 

antecedência o material que será utilizado. Listamos, a seguir, algumas referências possíveis: 

• “Câmera pinhole de lata”. Disponível em: <http://www.manualdomundo.com.br/2012/ 
11/camera-fotografica-caseira-pinhole-de-lata/>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

• “Como fazer: câmera de orifício (pinhole)”. Disponível em: <http://revistacrescer. 
globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI1959-10524,00-COMO+FAZER+CAMERA+DE+ORIFICIO+ 
PINHOLE.html>. Acesso em: 25 jan. 2018 

• “Como fazer sua própria câmera fotográfica”. Disponível em: <https://timfazciencia. 
com.br/para-saber-mais/como-fazer-sua-propria-camera-fotografica/> 

Inicie a atividade com a leitura compartilhada do texto sobre a construção da pinhole e verifi-

que se os alunos têm dúvidas sobre as instruções apresentadas. Divida as tarefas entre eles (cada trio 

de alunos pode ficar responsável por uma etapa, por exemplo) e oriente-os durante a construção do 

dispositivo. Auxilie-os, se necessário, na realização de algum procedimento mais complexo. 

Caso não seja possível a construção da pinhole, sugerimos apresentar aos alunos um vídeo 

para que eles possam conhecer o funcionamento desse dispositivo. Sugerimos o vídeo intitulado “Câ-

mera fotográfica pinhole de lata (experiência de física)”, do canal da equipe Manual do Mundo. Dispo-

nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Etapa 5 – Transformações nos meios de comunicação e escolha sobre o formato do produto final 

A fotografia vai ser uma das ferramentas utilizadas neste projeto e, portanto, deve fazer parte 

do produto final, como uma mostra fotográfica. Porém, como um dos objetivos do projeto é divulgar 

informações sobre a história e a preservação do patrimônio cultural local, além das fotografias, é inte-

ressante que os alunos também possam escolher como desejam comunicar verbalmente suas desco-

bertas. 

A maneira como as pessoas se comunicam mudou muito desde a Antiguidade. Com o avanço 

da tecnologia, o surgimento dos computadores, da internet e dos celulares, as potencialidades da co-

municação e sua rapidez aumentaram consideravelmente. Para que os alunos possam tomar contato 

com a evolução dos meios de comunicação e refletir sobre algumas possibilidades, sugerimos abordar 

o tema por meio de vídeos e/ou textos. Sugestões que podem ser utilizadas para essa abordagem: 

• Vídeo “Since...”, de Cyril Calgaro e Arnaud Laffond, que mostra a evolução dos meios de 
comunicação. Disponível em: <https://vimeo.com/35781672>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

• Reportagem “A comunicação virou objeto de estudo”, da revista Nova Escola.  
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/3462/a-comunicacao-virou-objeto-
de-estudo>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Depois de conversar com a turma sobre a evolução dos meios de comunicação, proponha que 

os alunos escolham como será feita a comunicação verbal de suas descobertas no decorrer do projeto 

para os convidados que estarão presentes na mostra fotográfica. Para valorizar o uso da tecnologia, 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns
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sugerimos elaborar uma apresentação de slides no computador para ser projetada e dar suporte à fala. 

Essa produção pode ser desenvolvida na etapa 15 do projeto. 

Etapa 6 – Pesquisa sobre os patrimônios culturais da humanidade situados no Brasil 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam conhecer patrimônios culturais materiais e 

imateriais da humanidade situados no Brasil, possibilitando a criação de repertório e referência para a 

busca de patrimônios culturais no lugar onde moram. 

Inicie a exploração do tema, retomando a diferença entre patrimônio material e imaterial. De-

pois, apresente alguns dos elementos brasileiros inscritos nas listas do patrimônio cultural da humani-

dade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), por exemplo: 

Patrimônio cultural material da humanidade 

• Cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais (1980). 

• O projeto urbanístico de Brasília (1987). 

• Centros históricos – de Olinda, em Pernambuco (1982); de Salvador, na Bahia (1985); de 
São Luís do Maranhão (1997); de Diamantina, em Minas Gerais (1999). 

• Praça de São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe (2010). 

• Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais (2016). 

• Sítio arqueológico Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro (2017). 

Patrimônio cultural imaterial da humanidade 

• Expressões orais e gráficas dos wajapis (2008). 

• Samba de roda do Recôncavo Baiano (2008). 

• Museu vivo do Fandango (2011). 

• Frevo (2012). 

• Roda de capoeira (2014). 

Promova uma pesquisa na internet (ou leve texto e imagens para apresentar aos alunos) sobre 

alguns dos patrimônios listados. Privilegie a leitura e a comparação de fotografias dos patrimônios 

materiais e peça aos alunos que selecionem fotografias durante a pesquisa para compor a exposição 

final. Sugestão de sites que podem ser acessados: 

• Elementos do Brasil inscritos nas Listas do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 
da UNESCO. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world- 
heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

• Patrimônio Mundial no Brasil. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/ 
culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/#c1048555>. Acesso em: 25 jan. 
2018. 
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Etapa 7 – Identificação de patrimônios materiais do lugar onde vivo 

Comece esta etapa relembrando os alunos sobre o que fizeram na etapa 6 e o que já sabem 

sobre patrimônios culturais. Ressalte a importância dos bens de valor artístico, histórico ou cultural do 

lugar onde os alunos moram e explique que nesta etapa eles vão fazer uma pesquisa sobre esse as-

sunto, de modo a identificar patrimônios materiais da região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul), do estado e do município onde vivem. 

Organize os alunos preferencialmente em duplas para que eles possam acessar à internet e 

fazer a pesquisa de informações. Caso o acesso não seja possível com todos os alunos, selecione pre-

viamente fotos e informações sobre diversos patrimônios e distribua-os para a turma. Uma boa fonte 

de consulta é o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. (Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018.) 

Antes de iniciar a pesquisa, verifique se os alunos já visitaram ou conhecem alguns patrimônios 

e onde se localizam. Anote o que eles disserem na lousa. Oriente as duplas a registrar os dados mais 

importantes da pesquisa em uma folha de papel, para que possam compartilhá-los em uma conversa 

na sala de aula. Para definir e orientar a busca, entregue a cada dupla uma folha com a seguinte ficha: 

Pesquisa sobre patrimônios materiais 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes da  
região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes do estado onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes do município onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

De volta à sala de aula, registre com a turma em folhas de cartolina as respostas de cada per-

gunta, para que fiquem afixadas na sala de aula. 
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Etapa 8 – Visita a patrimônios materiais do lugar onde vivo e escolha de um patrimônio para estudo 

aprofundado 

Organize uma ou mais visitas até a Secretaria da Cultura de seu município ou a Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico (se houver), e também a patrimônios materiais locais (se possível, 

escolha os mais recorrentes na pesquisa que fizeram na etapa 7). Planeje as saídas de observação com 

o suporte da coordenação e com a autorização dos responsáveis pelos alunos. 

Essas visitas têm como finalidade propiciar aos alunos o reconhecimento de determinados as-

pectos do seu espaço de vivência, ampliando a dimensão dos vínculos que os ligam a esses espaços. 

Também é objetivo desta etapa compreender e vivenciar o trabalho de investigação pautado no diá-

logo, com ênfase na observação e na experimentação. 

Antes e durante os passeios, oriente-os a perceber a preservação dos patrimônios (se estão 

degradados ou não, que tipo de degradação há: falta de pintura, deterioração de paredes, portas, ja-

nelas, entre outros). Pergunte o que sabem sobre a história deles, instigue-os a pensar há quanto 

tempo eles compõem aquele espaço. Dependendo dos locais visitados, é possível agendar visitas gui-

adas. Leve pelo menos uma máquina fotográfica (ou aparelho eletrônico que possa fotografar) para 

que os alunos façam registros visuais. Solicite, também, que eles anotem aquilo que considerarem 

mais interessante durante as visitas. 

De volta à sala de aula, depois de cada visita, questione os alunos sobre o que observaram e 

registre na lousa os comentários. Organize-os em duplas e proponha que cada dupla escreva, em uma 

folha de papel, um relato sobre o passeio e a observação realizada. Durante a escrita do texto, circule 

pela sala e faça perguntas e intervenções pertinentes ao tema, de modo a ajudá-los a desenvolverem 

suas próprias ideias. Aproveite para orientá-los na revisão do texto. 

Depois de visitar e conhecer diversos patrimônios materiais do município onde moram, os alu-

nos podem escolher, com mais propriedade e interesse, um patrimônio para pesquisar detalhada-

mente no decorrer das etapas seguintes. Faça uma lista, ditada por seus alunos, dos patrimônios que 

conheceram, e peça que escolham, por meio de votação, qual desses patrimônios eles gostariam de 

estudar mais profundamente. 

Etapa 9 – Pesquisa com moradores sobre a história do patrimônio escolhido 

Converse com a turma sobre as diversas maneiras de estudar o patrimônio selecionado: pes-

quisa em livros ou na internet, em entrevistas ou visitas ao local. Motive os alunos a participar com 

sugestões.  

Explique que, inicialmente, eles farão uma pesquisa com a comunidade local para coletar in-

formações sobre a história do patrimônio escolhido. Essa atividade propicia a articulação e a exposição 

de ideias próprias, a realização de atividades com autonomia, bem como a percepção da importância 

da socialização do conhecimento. Os entrevistados podem ser moradores antigos do bairro, familiares 

ou outras pessoas com quem os alunos convivam. Cada aluno pode entrevistar quantas pessoas quiser. 
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A seguir apresentamos uma sugestão de questionário que pode ser adaptado de acordo com 

o interesse dos alunos. 

Questionário para entrevista sobre a história do [nome do sobre a história do patrimônio escolhido] 

Dados do entrevistado 

• Sexo: □ masculino           □ feminino 

• Idade: □ até 20 anos       □ de 21 a 40 anos     □ de 41 a 60 anos    □ mais de 60 anos 

• Há quanto tempo reside no município:    □ menos de 10 anos        □ mais de 10 anos 

Perguntas sobre o patrimônio escolhido 

1.    Você conhece o [nome do patrimônio escolhido]? 

□ Sim      □ Não 

Caso a resposta à pergunta 1 seja “Não”: 

2.    Gostaria de conhecer? 

□ Sim      □ Não 

(Agradecimento pela participação e término da entrevista.) 

Caso a resposta à pergunta 1 seja “Sim”: 

2.   Você sabe quando o [nome do patrimônio escolhido] foi construído? 

□ Sim. Quando? ____________________________ □ Não 

3.   Você sabe quem construiu o [nome do patrimônio escolhido] e por quê? 

□ Sim Quem? ______________________________ □ Não 

Explicação: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.   Que outras informações você sabe sobre a história do [nome do patrimônio escolhido]? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5.   Você acha importante o [nome do patrimônio escolhido] ser preservado? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Agradecimento pela participação e término da entrevista.)  
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Combine uma data para que todos os alunos levem os questionários preenchidos e oriente-os 

a organizar os dados coletados, com ou sem uso de tecnologias digitais. Por fim, peça que escrevam 

um texto sobre o resultado da pesquisa, indicando o que aprenderam sobre a história do patrimônio 

pesquisado por meio das entrevistas. 

Etapa 10 – Pesquisa na internet sobre a história do patrimônio escolhido 

Leve os alunos ao laboratório de informática da sua escola para levantar todos os dados dis-

poníveis sobre o patrimônio elencado e organize-os em duplas. Oriente-os no trabalho de pesquisa, 

colaborando na consulta e seleção do material encontrado, como fotos antigas e atuais do local para 

comparação. Caso não seja possível o acesso à internet com todos os alunos, selecione previamente 

informações mais detalhadas sobre o patrimônio e distribua para a turma. Utilize a ficha a seguir para 

norteá-los na pesquisa. 

Pesquisa sobre o patrimônio _________________________________________ 

Endereço (onde está localizado) 

 

Data de construção 

 

Finalidade (por que foi construído, o que ou quem homenageia, entre outros) 

 

 

 

 

Outras informações relevantes sobre sua história 

 

 

 

 

Situação atual de preservação (bem/pouco conservado, com/sem pichação, precisa ou não de restauro etc.)  

 

 

 

 

De volta à sala de aula, proporcione a socialização e a análise das anotações que fizeram. 
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Etapa 11 – Expressão pessoal sobre o patrimônio escolhido por meio da fotografia 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam expressar por meio da fotografia algo marcante 

sobre o que pesquisaram e aprenderam sobre o patrimônio escolhido. Para despertar o olhar da turma 

sobre essa manifestação artística, sugerimos a leitura do texto “Eustáquio Neves: ‘A fotografia foi o 

lugar mais confortável que encontrei para me expressar’”, de Cassiano Viana. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/eustaquio-neves-a-fotografia-foi-o-lugar-mais-confortavel-que- 

encontrei-para-me-expressar>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Organize uma nova visita ao patrimônio escolhido, informando à administração do local sobre 

o projeto em questão, e cuidando dos trâmites necessários para que os alunos possam permanecer 

um tempo razoável para observar e fotografar à vontade. Caso seja possível, organize uma visita guiada 

e solicite todos os materiais disponíveis sobre o patrimônio para distribuir aos alunos: folhetos, revis-

tas, planta, fotos antigas e atuais, etc.  

Leve a pinhole (caso tenha sido construída) e pelo menos uma máquina fotográfica (ou apare-

lho eletrônico que possa fotografar, como um celular) para que cada aluno possa fazer pelo menos um 

registro fotográfico pessoal sobre o patrimônio: pode ser uma foto ampla que mostre todo o patrimô-

nio, ou apenas um detalhe que chamou a atenção do aluno, por exemplo.  

Ajude-os também a chegar em um consenso sobre o local em que desejam posicionar a pinhole 

para registrar a foto coletiva da turma. Lembre-se de deixar o furo da pinhole aberto por cerca de 10 

segundos em local de grande luminosidade e cerca de 40 segundos em local de pouca luminosidade. 

De volta à escola, providencie a revelação ou a impressão das fotografias. Se for necessário, faça 

uma seleção prévia do material junto com os alunos, para viabilização do projeto. Garanta que pelo menos 

uma fotografia de cada aluno seja revelada ou impressa. A escolha deve ser de cada aluno. Você pode 

auxiliá-los a decidir por uma ou outra fotografia por meio de algumas perguntas, por exemplo: 

• Por que você escolheu essa fotografia?  

• O que mais chamou sua atenção nessa fotografia?  

Etapa 12 – Diálogo sobre as criações fotográficas 

Leve as fotografias reveladas ou impressas para a sala de aula e disponha os alunos em roda, 

entregando cada fotografia ao aluno que a produziu. O objetivo é que os alunos possam dialogar sobre 

suas criações e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Peça a cada um para explicar como fez a fotografia, o motivo de ter feito a fotografia de perto 

ou de longe, se quis evidenciar algum detalhe, o que ele quis representar com ela e qual mensagem 

espera que as pessoas recebam ao observarem-na. 

Promova também uma conversa sobre a fotografia da turma feita com a pinhole. Algumas per-

guntas que podem promover esse diálogo: 

• A fotografia retrata quais aspectos do patrimônio? 

• O que vocês esperam que as pessoas percebam nessa fotografia? 

• Vocês gostaram do resultado que obtiveram? Por quê? 
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Recolha as fotografias e guarde-as para as etapas posteriores. 

Etapa 13 – Escrita das legendas das fotografias 

Leve todo o material fotográfico produzido e pesquisado durante o projeto, além de revistas, 

jornais e livros de Arte (ou similares, que contenham fotografias, pinturas, esculturas ou outras obras 

artísticas). 

Separe os alunos em quartetos, entregue o material de referência e peça que observem as 

legendas das imagens (assim, eles poderão se familiarizar com o estilo das legendas e observar como 

são escritas). 

Peça que apontem características linguísticas próprias das legendas e registre-as na lousa, tais 

como: textos curtos e descritivos; em caso de obras de arte, informações sobre o artista, a data, o 

local, o material e a técnica empregados na confecção da obra, além de suas dimensões. 

Distribua as fotografias pesquisadas durante o projeto entre os grupos e peça que escrevam 

as legendas em uma folha de papel, incluindo, se possível, o nome do fotógrafo, a data e o local onde 

a fotografia foi feita. Transcreva as legendas na lousa e faça uma revisão coletiva, levando em conta a 

clareza do texto e a relação com a fotografia legendada.  

Depois, oriente os alunos a produzir as legendas das fotografias que eles fizeram, procedendo 

de maneira parecida. Lembre-os de incluir o nome do patrimônio, o nome do aluno, a data e o local. 

Dependendo do patrimônio escolhido, verifique a necessidade de incluir informações adicionais, como 

as dimensões do patrimônio ou a escala empregada na fotografia. 

Faça uma revisão coletiva dos textos das legendas e guarde todo o material para que os alunos 

possam organizar a mostra fotográfica. 

Etapa 14 – Organização da mostra fotográfica “Um registro para o futuro” 

Escolha um local na escola que possa abrigar o painel fotográfico. Com base nas dimensões do 

espaço disponível, providencie cartolinas ou outro material para servir de suporte para a montagem 

do painel dos alunos. Caso tenha sido prevista a produção de algo no computador (por exemplo, os 

slides para dar suporte à fala), planeje uma boa maneira para expor também esse conteúdo junto com 

a mostra fotográfica. 

Exponha todo o material produzido na etapa 13 de modo que possa ser apreciado pelos alu-

nos. Sugerimos que essa atividade seja feita em um local amplo, como o pátio ou a quadra da escola. 

Verifique com os alunos se querem fazer alguma modificação nas legendas e oriente-os na alteração 

dos textos, se necessário. 

Depois, peça para organizarem todas as fotografias (tanto as pesquisadas quanto as produzi-

das) sobre o suporte (cartolina ou outro), seguindo algum critério de escolha deles. Explique que o 

posicionamento das fotografias também será importante para o público que observará a mostra. Uma 

pergunta que pode orientar essa escolha é: “Qual é a história que queremos contar?”. 
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Inicialmente, as fotografias e legendas devem ser dispostas sem colagem, para que se possa 

visualizar sua disposição. Depois de decidida a posição final de cada elemento, ajude os alunos a fixá-

los usando cola ou fita adesiva. O suporte ainda pode ser decorado com outras informações que re-

metam ao trabalho, como desenhos, palavras, frases ou textos. 

Etapa 15 – Conversa sobre a preservação do patrimônio e preparação para a apresentação oral 

Todo patrimônio está sujeito a passagem do tempo, as intempéries da natureza, as eventuais 

depredações e o descaso do poder público. Esses são desafios permanentes para se preservar e divul-

gar o patrimônio. Para estimular a conscientização e a formação da cidadania, exponha todo o material 

produzido durante o projeto no pátio, na quadra ou outro local amplo e convide os alunos a refletir e 

conversar sobre formas de preservar esse patrimônio. Durante a abordagem, explique que a preser-

vação está vinculada ao valor social, cultural e simbólico que a sociedade atribui a esse bem no pre-

sente. Organize com os alunos algumas frases, escritas em cartazes, que incentivem a divulgação e a 

preservação desse patrimônio para serem expostas junto com as fotografias. 

Oriente-os também a preparar um texto com explicações sobre o que fizeram para apresentar 

oralmente no dia da mostra. Organize-os em grupos, de modo que cada grupo fique responsável por 

explicar algumas etapas desenvolvidas no projeto. Guie-os também na elaboração de uma apresenta-

ção de slides no computador para ser projetada e dar suporte à fala (caso tenha optado por essa abor-

dagem, sugerida na etapa 5). Os alunos devem escrever: um slide para a introdução do tema; alguns 

slides para abordar o que foi feito nas etapas do projeto e o que se deseja comunicar aos convidados 

sobre as fotografias produzidas; um slide para encerrar a apresentação. 

Etapa final – Organização e apresentação para o público 

Sugerimos que todo o material produzido (fotografias, cartazes e apresentação de slides) com-

ponham a mostra que será visitada por pais ou responsáveis, alunos e funcionários da escola e, se 

desejar, toda a comunidade local. Se necessário, planeje a ordem de apresentação dos trabalhos, onde 

e como serão exibidos. 

Na sala de aula, oriente os alunos na elaboração do convite que será enviado aos pais ou res-

ponsáveis e em como divulgar o projeto para a comunidade escolar. No dia da mostra, escolha alguns 

alunos para fazer a abertura do evento. 

Avaliação e finalização 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos trabalhos para familiares e comunidade escolar, oriente a turma a pro-

duzir dois relatórios: o primeiro, elaborado em grupos, narrando a experiência do trabalho com as 

pesquisas, as saídas para visitar os patrimônios selecionados, a construção da pinhole, as fotografias 

feitas, a exposição etc.; o segundo, individual, de modo que cada aluno descreva a experiência vivida 

nas diferentes etapas do projeto e as aprendizagens construídas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Referências complementares para pesquisa ou consulta 

CANABARRO, Ivo. Fotografia, história e cultura fotográfica: aproximações. Estudos 

Ibero-Americanos. PUCRS, v. XXXI, n. 2, p. 23-39, dez. 2005. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/article/viewFile/ 

1336/1041>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez. UNESCO 

MEC Ministério da Educação e do Desporto, 1998. Disponível em: <http://dhnet.org. 

br/dados/relatorios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdf>. Acesso em: 25 

jan. 2018. 

DORIGONI, Gilza Maria Leite; SILVA, João Carlos da. Mídia e Educação: o uso das novas 

tecnologias no espaço escolar. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr. 

gov.br/portals/pde/arquivos/1170-2.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Quei-

roz. Guia básico de educação patrimonial. Brasília: IPHAN, 1999. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/guia_educacao_patrimonial.pdf.pdf>. 

Acesso em: 25 jan. 2018. 

LEMOS, Carlos A. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola –  o real, o possível e o necessário. Porto Alegre 

(RS): Editora Artmed, 2002. 

MALTÊZ, C. R. et al. Educação e patrimônio: o papel da escola na preservação e valori-

zação do patrimônio cultural. Disponível em: <http://www4.pucminas.br/ 

graduacao/cursos/arquivos/ARE_ARQ_REVIS_ELETR20121204110023.pdf>. Acesso 

em: 25 jan. 2018. 

MONTEIRO, Claudia Guerra. O papel educativo dos meios de comunicação. Disponível 

em: <http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi3.htm>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

UNESCO. O Patrimônio: legado do passado ao futuro. Disponível em: 

<www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/heritage-legacy-from-

past-to-the-future/>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

_______. Patrimônio Mundial nas mãos dos jovens: conhecer, estimar e atuar. Kit pe-

dagógico para uso dos educadores. Portugal, nov. 2012. 

WEISZ, Telma. O Diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 1999. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Acompanhamento do aprendizado dos alunos 

O acompanhamento do aprendizado dos alunos deve ser realizado pelo professor de forma 

contínua e sistematizada, estando presente nas diferentes etapas do processo educacional. Através 

dele é possível diagnosticar a eficácia das estratégias didáticas adotadas e das atividades desenvolvidas 

ao longo do processo. Considerando que os conhecimentos construídos por um indivíduo podem ser 

manifestados de diferentes maneiras, é necessário que esse acompanhamento seja efetuado de forma 

ampla e diversificada. Assim, diferentes estratégias avaliativas devem ser propostas aos alunos, le-

vando em conta que elas devem ter objetivos claramente definidos e articulados com os conteúdos 

abordados para cada uma das unidades e suas respectivas habilidades.  

A avaliação deve ter caráter essencialmente formativo e deve contribuir para que professor e 

aluno possam compreender quais conteúdos e habilidades foram aprendidos. Nesse sentido, procure 

evitar uma abordagem avaliativa de caráter finalista, que se encerra em si mesma e que só ocorre ao 

final de todo o processo. Em outras palavras, é importante que os conteúdos e as habilidades não 

sejam direcionados apenas com o objetivo de realizar uma avaliação. Pelo contrário, a avaliação deve 

fornecer elementos para que professor e aluno possam refletir sobre o processo de ensino-aprendiza-

gem e rever os caminhos adotados durante esse processo, alterando-os quando necessário. Com isso 

em mente, cada instrumento de avaliação deve ser cautelosamente elaborado, e o acompanhamento 

do aprendizado deve ser constante, estando presente nas diferentes etapas do processo educacional.  

Aqui são apresentadas algumas sugestões de como o acompanhamento do aprendizado pode 

ser realizado, a partir das atividades contidas nesta coleção: 

• Observação da participação e do envolvimento dos alunos nas atividades propostas: o 
engajamento do aluno nas atividades permite perceber como ele se relaciona com os con-
teúdos abordados e os procedimentos adotados. Quando um aluno não participa de uma 
atividade, isso pode indicar alguma dificuldade na compreensão das orientações ali pre-
sentes, ou que possui algum tipo de defasagem em relação às habilidades que se espera 
que ele já tenha desenvolvido até aquele momento. Nessa situação, é importante conver-
sar com o aluno para saber se há dificuldades e quais são elas. Procure esclarecer as dúvi-
das e estimule-os a realizar as atividades. Se necessário, faça ajustes nas atividades, ade-
quando-as ao nível de desenvolvimento do aluno.  

• Observação da execução das leituras de imagens (ilustrações, fotografias, etc.) e de di-
ferentes textos com linguagens variadas (tais como gráficos, história em quadrinhos, es-
quemas, etc.) para a elaboração de respostas das questões, expondo, assim, a compre-
ensão e o entendimento dos temas abordados na Unidade: ao iniciar as atividades, cer-
tifique-se de que os alunos compreenderam as orientações e os comandos. Uma ação sim-
ples para checar o entendimento do que foi solicitado é pedir que os alunos digam o que 
deve ser feito naquela atividade. Se necessário, altere, ajuste a linguagem, aproxime-a 
ainda mais deles, dê outros exemplos, fomente uma discussão sobre a proposta. Ao reto-
mar o trabalho realizado pela turma, observe as respostas e as discuta com a turma. Caso 
haja divergência entre os enunciados das questões e suas respectivas respostas, reoriente 
os alunos conduzindo-os a repensar as questões. 
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• Observação da interação do aluno com demais colegas nos momentos de trabalhos em 
grupo e coletivo: procure estimular e observar a interação e o diálogo dos alunos durante 
todo o processo. Verifique quais alunos não apresentam postura interativa e dialogue com 
eles buscando identificar as razões pelas quais não participam dos trabalhos. Se necessá-
rio, esclareça eventuais dúvidas e reencaminhe a atividade com base no que for obser-
vado.  

• Correção das atividades de escrita e/ou desenho propostas ao longo da Unidade: quando 
for corrigir essas atividades, verifique quantos alunos as realizaram adequadamente. Caso 
muitos deles não tenham realizado corretamente as atividades, retome os conteúdos e 
proponha novas estratégias para abordá-los. As correções podem ocorrer individual ou 
oralmente com toda a turma, incluindo até mesmo registros escritos na lousa. Para esco-
lher a melhor abordagem, analise as atividades e considere seus objetivos. 

• Autoavaliação ao final da Unidade: a autoavaliação permite ao aluno refletir sobre seu 
próprio desempenho e aprendizagem. Oriente os alunos em relação a esse processo, ex-
plique o que se espera de uma autoavaliação e como ela deverá ser realizada de acordo 
com a proposta do livro.  

Vale ressaltar que você pode propor outras formas de acompanhamento do aprendizado, mas 
tenha sempre em mente que os objetivos deles devem ser sempre o de contribuir com a formação dos 
alunos. Além disso, certifique-se de que esse acompanhamento é adequado à idade dos alunos. Utilize 
materiais complementares, se julgar necessário.  

Tendo em vista que o principal objetivo das atividades é o de possibilitar o desenvolvimento 
das habilidades previstas na BNCC pelos alunos, é importante que se tenha em mente que alguns deles 
poderão não desenvolvê-las plenamente. Em casos de alunos que apresentem dificuldades ainda mai-
ores, eles podem nem sequer desenvolvê-las parcialmente. Diante disso, é necessário que você pro-
cure garantir que ao menos os alunos adquiram habilidades essenciais, uma vez que elas se apresen-
tam como requisitos para o desenvolvimento das habilidades previstas para as séries seguintes. 

 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresen-

tar aos alunos 

• A cultura japonesa do “mottainai”. Centro de Chadô Urasenke do Brasil. Site da associação 
cultural sem fins lucrativos que apresenta um pouco da cultura “mottainai” japonesa que 
visa a redução do desperdício. Disponível em: <http://www.chadourasenke.org.br/ 
mottainai/>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

• Agência Nacional de Águas. Portal da agência federal reguladora vinculada ao Ministério 
do meio Ambiente, responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros. Dis-
ponível em: <http://www3.ana.gov.br/>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Agência Nacional de Energia Elétrica. Portal da autarquia federal reguladora do setor elé-
trico brasileiro, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• ANVISA Alimentos. Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com conteúdos rela-
cionados à segurança dos alimentos. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/alimen-
tos>. Acesso em: 5 jan. 2018.  

• A política dos 5 R’s. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/informma/item/9410>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Atlas esgotos. Agência Nacional de Águas e da Secretaria nacional de Saneamento Ambi-
ental. Programa de despoluição das bacias hidrográficas. Disponível em: <http://atlases-
gotos.ana.gov.br/>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Banco Internacional de Objetos Educacionais. Disponível em: <http://objetoseducacionais2. 
mec.gov.br/>. Acesso em: 3 dez. 2017. 

• Cartilha de Prevenção Cardiovascular. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Dispo-
nível em: <http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/orientacoes-gerais-sobre-
saude/cartilha-de-prevencao-cardiovascular>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

• Ciclo da água. Banco internacional de Objetos Educacionais. Animação interativa sobre a 
o ciclo da água. Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/ 
handle/mec/5033/index.html?sequence=8>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Coleta seletiva. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais- 
reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Cuidados com o coração. Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/63saude_coracao.html>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• De onde vem a energia elétrica? TV Escola. Disponível em: <https://tvescola. 
mec.gov.br/tve/video/de-onde-vem-de-onde-vem-a-energia-eletrica>. Acesso em: 9 jan. 
2018. 

• De onde vem o dia e a noite? TV Escola. Disponível em: <https://tvescola. 
mec.gov.br/tve/video/de-onde-vem-de-onde-vem-o-dia-e-a-noite>. Acesso em: 9 jan. 
2018. 
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• De onde vem o espirro? TV Escola. Disponível em: <https://tvescola.mec.gov.br/tve/video/ 
de-onde-vem-de-onde-vem-o-espirro>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Demonstração sobre os movimentos da Terra. Disponível em: <http://tati.fsc.ufsc.br/ 
caronte/movimentosdaterra/portugues_translacao_home.html>. Acesso em: 29 dez. 2017.  

• Doenças cardiovasculares são principal causa de morte no mundo. Ministério da Saúde. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2017/09/doencas-cardiovasculares-sao-
principal-causa-de-morte-no-mundo>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Edukatu. Rede de aprendizagem vinculada ao Instituto Akatu e que visa a troca de conhe-
cimentos e práticas sobre consumo consciente entre professores do Ensino Fundamental 
das escolas brasileiras. Disponível em: <https://edukatu.org.br/>. Acesso em 09 jan. 2018. 

• Enfisema pulmonar e bronquite crônica. Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/enfisema-pulmonar-e-bronquite-cronica>. 
Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Escola Digital. Site que possui referências de diferentes recursos digitais que podem ser 
utilizados em sala de aula. Disponível em: <http://www.escoladigital.org.br/>. Acesso em: 
29 dez. 2017. 

• Experimentoteca do CDCC da USP de São Carlos. Apresenta roteiros de experimentos para 
sobre o corpo humano, que pode ser adequado para diferentes faixas etárias. Disponível 
em: <http://www.cdcc.sc.usp.br/experimentoteca/fundamental_corpo-humano.html>. 
Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Falta de saneamento básico é considerado como um dos vilões da proliferação de Aedes 
aegypti. Fundacentro, Ministério do Trabalho. Disponível em: <http://www.fundacentro. 
gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2016/4/falta-de-saneamento-basico-e-considerado-
como-um-dos-viloes-da-proliferacao-de-aedes-aegypti>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Fases da Lua. Portal do Professor. Roteiro de atividade prática. Disponível em:  
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12870>. Acesso em: 9 
jan. 2018. 

• Fique sabendo. TV Escola. Vídeos com temáticas voltadas para o meio ambiente. Disponí-
vel em: <https://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/fique-sabendo-meio- 
ambiente>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Fundação Pró-Sangue. Instituição ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.prosangue.sp.gov.br>. Acesso em: 6 jan. 2018. 

• Geração de resíduos. TV Escola. Série Interprogramas sobre Meio Ambiente. Disponível 
em: <https://tvescola.mec.gov.br/tve/video/seja-um-consumidor-sustentavel-interprograma- 
geracao-de-residuos>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Informações sobre Recursos Hídricos. Agência Nacional de Águas. Banco de dados sobre 
os recursos hídricos brasileiros. Disponível em: <http://www.snirh.gov.br/>. Acesso em: 9 
jan. 2018.  
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• Instituto Akatu. Portal da organização não governamental que busca conscientizar a soci-
edade para o consumo consciente. Disponível em: <https://www.akatu.org.br/>. Acesso 
em: 9 jan. 2018. 

• Microbiology from A to Z. Museu Micropia da Holanda. Banco de informações e imagens. 
Site em inglês. Disponível em: <https://www.micropia.nl/en/discover/microbiology/>. 
Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Microscópio de papel aumenta interesse pela Ciência. Instituto Porvir. Disponível em: 
<http://porvir.org/microscopico-de-papel-aumenta-interesse-pela-ciencia/>. Acesso em: 
9 jan. 2018. 

• Ministério do Meio Ambiente: Portal da Água. Informações diversas sobre os recursos hí-
dricos brasileiros. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/agua>. Acesso em: 9 jan. 
2018. 

• Nova Escola. Apresenta diversos recursos que podem ser utilizados para desenvolvimento 
de atividades em sala de aula. Disponível em: <https://novaescola.org.br>. Acesso em: 29 
dez. 2017. 

• Partners Healthcare. Banco de imagens de microrganismos diversos. Site em inglês. Dispo-
nível em: <http://www.idimages.org/atlas/>. Acesso em: 30 dez. 2017. 

• PHET. Simulações Interativas da Universidade do Colorado. Possui animações e simulado-
res de diversos conteúdos, que podem ser selecionados a partir da faixa etária dos alunos. 
Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/by-level>. 
Acesso em: 29 dez. 2017. 

• Plano Nacional de Saneamento Básico. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/informma/item/485-plano-nacional-de-saneamento-
b%C3%A1sico>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Política Nacional de Sangue e Hemoderivados. Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/doacao-de-sangue/sinasan>. Acesso 
em: 6 jan. 2018. 

• Ponto Ciência: como funciona o Sistema Respiratório? Roteiro de atividade prática de 
construção de um “pulmão caseiro”. Disponível em: <http://www.pontociencia. 
org.br/pdf/como_funciona_o_sistema_respiratorio.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Por que soluçamos? Nova Escola. Disponível em: <https://novaescola.org.br/ 
conteudo/1148/por-que-solucamos>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Por que temos que comer? Ciência hoje das crianças. Texto que aborda a importância da 
alimentação. Disponível em: <http://chc.org.br/por-que-temos-de-comer/>. Acesso em: 
25 dez. 2017. 

• Por um consumo consciente de energia elétrica. Artigo sobre a relação entre consumo e 
geração de energia. Disponível em: <http://anebrasil.org.br/wp-content/uploads/ 
2017/03/Por-um-consumo-consciente-de-energia-el%C3%A9trica-Edson-Watanabe-1.pdf>. 
Acesso em: 9 jan. 2018. 
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• Portal do Professor. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>. 
Acesso em: 3 dez. 2017.  

• Reciclagem. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/in-
formma/item/7656-reciclagem>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Recicloteca: Centro de Informações sobre Reciclagem e Meio Ambiente. ONG Ecomara-
pendi. Possui diversas reportagens sobre o tema. Disponível em: <http://www.recicloteca. 
org.br/>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Simulação das fases da Lua. Ciência Mão USP. Roteiro de atividade prática. Disponível em: 
<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_simulacaoumaforma-
derepre>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Ministério das Cidades. Disponível 
em: <http://www.snis.gov.br/>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

• Softwares livres para edição de imagens. Disponível em: <http://www.acessasp. 
sp.gov.br/2012/10/softwares-livres-de-edicao-de-imagem/>. Acesso em: 3 dez. 2017. 

• World Wide Foundation Brasil. Representante nacional da ONG internacional WWF e que 
se destina à preservação da natureza dentro do contexto social e econômico brasileiro. 
Disponível em: <https://www.wwf.org.br/>. Acesso em: 29 dez. 2017. 

 

 


