
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 4º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Este tópico fornece informações complementares ao Manual do professor impresso, com o 

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

de aula e contribuir para sua formação e atualização. A seguir, você encontrará orientações sobre: 

• Quadro bimestral; 

• Atividades recorrentes e a relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvi-
mento de habilidades; 

• Gestão da sala de aula; 

• Projeto integrador; 

• Acompanhamento do aprendizado dos alunos; 

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

Os objetivos da aprendizagem na Educação Básica, por meio de habilidades e competência, 

oportunizam o desenvolvimento global do aluno e seu protagonismo diante do processo de aprendi-

zagem, tornando-a significativa. Pensando nisso, a Coleção contempla as competências específicas de 

Ciências Humanas para o Ensino Fundamental  anos inicias. Lembrando que, no contexto da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), as competências são: 

• Gerais: contempla dez competências comuns a todas as etapas da educação básica; 

• Específicas: expressas nas áreas de conhecimento. No caso da Geografia, insere-se no 
campo das Ciências Humanas; 

• Especificas do componente de Geografia: visa à formação do raciocínio geográfico e ex-
pressa-se por unidades temáticas que vão se ampliando ao longo de todo o Ensino Funda-
mental. São elas:  

• O sujeito e seu lugar no mundo; 

• Conexões e escalas; 

• Mundo do trabalho; 

• Formas de representação e pensamento espacial; 

• Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

O quadro bimestral objetiva auxiliar o professor em seu planejamento anual com vistas ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com foco nas habilidades da BNCC para o 4º ano, mo-

mento em que é sistematizada a noção de lugar e espaço geográfico, conforme organização apresen-

tada a seguir: 

• No primeiro bimestre, é trabalhado o reconhecimento do município e de seus limites territo-

riais, além de sua organização político-administrativo, estabelecendo conexões de acordo 

com a habilidade EF04GE05. Estão incluídos conteúdos e situações referentes à diversidade 

cultural, às diferenças entre os modos de viver, ao valor e reconhecimento do movimento 

migratório na formação da população brasileira e na menção à presença de comunidades in-

dígenas e quilombolas no munícipio onde vivem os alunos, contemplando as habilidades 

EF04GE01, EF04GE02 e EF04GE06. A habilidade EF04GE09 é desenvolvida por intermédio do 

trabalho com pontos de referência para orientação, utilizando tanto elementos naturais 

como os construídos, com a apresentação, ainda, dos pontos cardeais. A habilidade 

EF04GE10 é contemplada ao exercitar o reconhecimento do município em mapas, com a 

identificação dos elementos essenciais envolvidos na leitura de um mapa, além da análise de 

mapas que representam escalas espaciais maiores, como o território brasileiro, a América do 

Sul e o mundo. Outra habilidade contemplada neste bimestre é a EF04GE04, ao se trabalhar 

com o conceito de cidade e campo, bem como com suas características, a relação de intera-

ção entre esses dois ambientes e a interdependência entre eles. 
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• No segundo bimestre, o desenvolvimento da habilidade EF04GE03 ocorre por meio da distin-

ção dos papéis e funções dos órgãos do poder público municipal e do estudo sobre a arreca-

dação de taxas e impostos. Destaca-se a importância da figura da mulher na vida política. A 

habilidade EF04GE10 é desenvolvida em conjunto com a habilidade EF04GE11, com propostas 

que envolvem trabalhar a leitura de mapas de formações vegetais do Brasil. Além disso, as 

paisagens naturais são trabalhadas, em uma concepção de natureza enquanto elemento fun-

damental para o equilíbrio do planeta e a manutenção da vida de modo geral, e não apenas 

como um recurso a ser usufruído pelo ser humano.  

 

• No terceiro bimestre, são trabalhados conteúdos referentes aos elementos naturais presentes 

no espaço geográfico, como hidrografia e formas de relevo, bem como as ações humanas em 

cada tipo de relevo, conforme a habilidade EF04GE11. Essa habilidade também pode ser abor-

dada ao se introduzir no bimestre os problemas socioambientais referentes às águas dos rios 

e mares.  

São abarcadas igualmente as habilidades EF04GE07 e EF04GE08, ao considerar a transforma-

ção das matérias-primas e o processo de produção de alguns bens, além do trabalho envolvido 

em sua produção e circulação. 

 

• No quarto bimestre, as habilidades EF04GE04, EF04GE07 e EF04GE08 são contempladas no 

reconhecimento das atividades econômicas desenvolvidas no campo e na cidade, assim como 

das diferentes técnicas de trabalho realizado nesses espaços e da transformação da matéria-

prima na produção de produtos destinados ao consumo pela sociedade. São apresentados al-

guns tipos de mapas, como físico, político, econômico e demográfico, contemplando a habili-

dade EF04GE10. Já a habilidade EF04GE11, neste bimestre, na perspectiva dos problemas am-

bientais, levando-se em conta a produção de lixo/geração de resíduos e destacando a impor-

tância do consumo consciente na contribuição da conservação das paisagens naturais e antró-

picas.   
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Atividades recorrentes e a relação entre a prática didático-pe-

dagógica e o desenvolvimento de habilidades 

O ensino-aprendizado em Geografia no 4º ano do Ensino Fundamental propõe apresentar si-

tuações e atividades ligadas aos conceitos de pluralidade cultural, município e esferas de administra-

ção, sociedade, relação cidade-campo, bem como à visão sobre o ambiente e os impactos causados 

pelas atividades humanas, temáticas importantes para o desenvolvimento da cidadania. Para isso, uma 

série de procedimentos metodológicos e atividades tem por objetivo promover o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa, permitindo também que os alunos estabeleçam relações entre os conteú-

dos e outras áreas do conhecimento.  

Conforme Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007 p. 117),1 os professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental têm maior liberdade para organizar e relacionar os conteúdos entre áreas dife-

rentes de conhecimento, e a Geografia, e toda a coleção, possibilita essa relação, com propostas, por 

exemplo, que envolvem o trabalho com Ciências e a Geografia nos estudos referentes à natureza, ou 

com História e Geografia para trabalhar relações espaçotemporais.  

Entende-se que uma proposta de ensino de Geografia pautada na aprendizagem significativa 

é construída a partir do conhecimento prévio do aluno e contextualizada com o viver dele. Esse conhe-

cimento é usado como “ponto de ancoragem”2 para a aquisição de novos conhecimentos. O interes-

sante é que o aprendizado não ocorre de maneira arbitrária, mecanizada, e sim espontânea, com bas-

tante diálogo entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 

Assim, um dos propósitos da Geografia é a compreensão da realidade em que se vive, iniciando 

os estudos de percepção e relação com o espaço desse ponto de partida para, ao longo do Ensino 

Fundamental, expandi-lo para a compreensão do mundo. No 4º ano, o objeto de estudo passa a ser, 

então, o município e suas funções, englobando a importância da cidadania e do multiculturalismo pre-

sentes no espaço de vivência do aluno.  

Diante disso, no 4º ano do Ensino Fundamental, os alunos já possuem condições para o apri-

moramento de habilidades como descrever, reconhecer, comparar, identificar, relacionar, distinguir e 

identificar, garantindo a produção de conhecimento. De acordo com o documento da Base Nacional 

Comum Curricular, “é necessário assegurar a apropriação de conceitos para o domínio do conheci-

mento fatual (com destaque para os acontecimentos que podem ser observados e localizados no 

tempo e no espaço) e para o exercício da cidadania” (p. 312). 

Assim, as preocupações centram-se no desenvolvimento de instrumentos para que o aluno 

estabeleça relações entre as ações humanas e a natureza por meio do processo contínuo de alfabeti-

zação cartográfica e na pluralidade cultural no espaço vivido pelo aluno.  

                                                           
 

1 PONTUSCHKA, Nidia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Lyda; CACETE, Núria Hanglei. Para ensinar e aprender geografia São 
Paulo: Cortez, 2007. (Coleção Docência em Formação -série Ensino Fundamental). 
2 AUSUBEL, D. P. The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York, Grune and Stratton, 1963. 
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Descrever e selecionar 

• (EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares, compo-
nentes de culturas afro-brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes.  

•  (EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da so-
ciedade brasileira. 

• (EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-pri-
mas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

O desenvolvimento dessas habilidades permite que o aluno descreva objetos, situações, fenô-

menos e acontecimentos, bem como selecione, dentre as situações propostas, os objetos correspon-

dentes à sua realidade, reconhecendo-os, conforme o quadro de habilidades previstas no documento 

da BNCC: 

O recurso visual pode mobilizar a estrutura interna do aluno e provocar a sua curiosidade no 

desenvolvimento das habilidades propostas acima. Os temas formação da população e pluralismo cul-

tural podem ser trabalhados com a apresentação da imagem do quadro Operários, da pintora brasi-

leira Tarsila do Amaral. Faça um breve relato sobre a autora do quadro e sua contribuição para a cul-

tura brasileira. Solicite aos alunos que identifiquem e descrevam os grupos presentes no quadro e, na 

sequência, produzam um pequeno texto sobre a influência de dois desses grupos na formação cultural 

do povo brasileiro. 

Reconhecer  

• (EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da ci-
dade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. 

O desenvolvimento dessa habilidade requer do aluno o reconhecimento do lugar onde vive, 

bem como de situações, fluxos e fenômenos por intermédio da observação (etapa que precede o re-

conhecimento) e da comparação,. Para isso, nos “Anos Iniciais, as crianças devem ser desafiadas a 

reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de vivência, assim como suas semelhanças e 

diferenças socioespaciais” (BNCC, p. 316). Podem-se trabalhar a presença do espaço rural no munícipio 

onde mora e as relações de troca entre a cidade e o campo, uma vez que “um fenômeno geográfico 

nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distan-

tes” (BNCC, p. 312). É essencial, portanto, que o professor instigue a investigação desse fenômeno, 

promovendo a coleta de dados, baseada em produtos alimentícios consumidos pelos alunos. Após a 

coleta, motive os alunos a responder à seguinte questão: “Dentre os alimentos consumidos por vocês, 

quais são produzidos na área rural?”. Diante das respostas obtidas, faça o registro dos produtos lista-

dos na lousa e construa uma tabela de quatro colunas com os títulos Mercadoria, Área produzida, Área 

vendida e Meio de transporte utilizado. Feita a tabela, promova um diálogo ressaltando a interligação 

e a interdependência entre a cidade e o campo a fim de que os alunos reconheçam que esses ambien-

tes estão em contato constante.  
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Pretende-se que os alunos percebam que, para que a relação de produção e consumo se efe-

tive, as estradas e os meios de transportes são fundamentais, ao propiciarem a chegada dos alimentos 

até suas casas.  

Distinguir 

• (EF04GE05) distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Muni-
cípio, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando 
seus lugares de vivência.  

Promover a diferenciação entre objetos, fenômenos e acontecimentos com diferentes níveis 

de semelhança por meio da observação e da descrição. 

Organize uma conversa em sala de aula sobre as diferenças entre os municípios. Pergunte que 

outros municípios os alunos conhecem, além daquele em que vivem. À medida que a turma apontar 

nomes, solicite que elenquem algumas características desses municípios. Anote na lousa, para fazer 

uma lista. Se eles sentirem dificuldade, faça perguntas para ajudá-los, como:  

• A cidade desse município é maior ou menor em relação àquele onde moramos? 

• Ele fica perto ou longe do nosso município? Está localizado no mesmo estado que o nosso? 

• Existe praia nesse município? 

• Será que há mais ou menos pessoas morando nele em relação ao município em que mo-
ramos? 

Se preferir, o professor pode separar as informações na lousa em categorias, como em uma 

tabela, assim, quando um aluno indicar um município, já saberá de antemão a quais perguntas res-

ponder. Ao fim, peça que produzam individualmente, no caderno, um pequeno texto sobre as prin-

cipais diferenças e semelhanças. Depois, discuta as respostas coletivamente; para isso, solicite que 

alguns alunos leiam suas respostas em voz alta. Complemente e faça a mediação, quando necessário.  

Comparar e Identificar 

• (EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais 
como terras indígenas e quilombolas. 

• (EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.  

•  (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elabo-
radores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

• (EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, co-
bertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preser-
vação ou degradação dessas áreas. 
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Neste momento, pretende-se que o aluno estabeleça, após a identificação, comparações en-

tres diferentes situações, fenômenos, tipos de mapas temáticos e tipos de trabalhos exercidos no 

campo e na cidade. O uso da linguagem audiovisual pode contribuir para a aquisição desse conheci-

mento, uma vez que constitui uma maneira bem atrativa para apresentar novos conteúdos, possibili-

tando o estabelecimento de novas conexões. Sugere-se que o professor promova a exibição do dese-

nho animado Na roça é diferente,3 da Turma da Mônica, como meio de mobilizar os alunos para a 

identificação das diferenças entre o campo e a cidade e comparações referentes aos modos de viver e 

tipos de trabalhos praticados nos dois  espaços. Após a exibição, oriente a turma para que formem 

pequenos grupos e discutam as seguintes questões: “Por que na roça é diferente?”; “Existe algum 

aspecto no filme que apresenta uma situação semelhante às situações verificadas no espaço das cida-

des?”, entre outras que julgar adequadas. Ao final da discussão, os grupos podem produzir cartazes 

com desenhos sobre o tema e apresentá-los para os colegas. Durante a apresentação, o professor, 

como mediador, deve incitar o debate entre os alunos e fazer as devidas intervenções, estimulando-

os na prática dessa atividade. 

 

  

                                                           
 

3 DVD Turma da Mônica Melhores Momentos Chico Bento. Direção: Maurício de Souza, Brasil, 72min. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 4º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Gestão da sala de aula 

Para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, é necessário que o professor seja o 

mediador no processo de ensino, esforçando-se para dar significado real aos conteúdos apresentados.  

Assim, busca-se valorizar no aluno sua experiência de vida e sua noção sobre a realidade vivida, 

cabendo ao professor sistematizar esses conhecimentos, articulando-os aos conteúdos propostos e 

fornecendo significados teóricos por meio da mediação e do questionamento. Esse processo é impor-

tante para o desenvolvimento do protagonismo dos alunos. 

Para desempenhar esse trabalho, algumas práticas desenvolvidas em sala de aula podem ins-

tigar a curiosidade da turma no que se refere ao entendimento das relações que ocorrem não só no 

lugar onde vivem, como também das várias realidades vividas em diferentes escalas espaciais.  

Sugerem-se atividades como as descritas a seguir. 

Produção de textos, gráficos, tabelas 

A produção de textos constitui-se em um importante recurso que permite não só o desenvol-

vimento da escrita, como também das artes, uma vez que os alunos podem ilustrar seus textos. Veja 

as sugestões a seguir: 

• Elaboração de histórias em quadrinhos, individualmente ou em grupo, criando persona-
gens e enredos, ou somente ilustração do assunto estudado; 

• Produção de cartas, narrativas, reais ou fictícias sobre temas sugeridos ou situações simu-
ladas pelo professor; 

• Criação de notícias, textos publicitários, panfletos associados aos temas estudados; 

• Elaboração de textos a partir da leitura de imagens, mapas, gráficos e charges; 

• Produção de atlas sobre indicadores, áreas de abrangências de determinados fenômenos, 
o que pode ser feito em dupla ou em grupos; 

• Construção de gráficos e tabelas, em um trabalho conjunto com Matemática, evidenci-
ando indicadores e a distribuição de determinados fluxos. 

Expressão oral 

Trabalha-se a desinibição do aluno, promovendo a socialização de hipóteses, assim como a 

troca de ideias e sugestões e a socialização dos conceitos adquiridos, por meio de: 

• Leitura individual ou compartilhada de um texto; 

• Resposta de exercícios propostos, regulares e complementares, se necessário; 

• Relato de opinião após ler um texto ou assistir a um filme, expressar o entendimento a 
respeito deles; 

• Grupos de debates a após a exposição de uma situação-problema. 
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Produção cartográfica e de maquetes 

As atividades cartográficas podem ser desenvolvidas em todos os bimestres para que o aluno 

entenda a espacialidade dos fenômenos estudados. Os mapas produzidos podem culminar, no final do 

ano letivo, em um atlas construído pela turma.  

A maquete também é uma estratégia que permite desenvolver a noção de espacialidade e 

cartografia. Quando construída em grupo, ajuda a promover a socialização e o trabalho coletivo. É 

importante promover a exposição desses trabalhos, que pode ser restrita à turma ou aberta a toda 

comunidade escolar, como maneira de valorizar as atividades desenvolvidas na escola e proporcionar 

a integração com a comunidade. 

Estudo do meio 

Trata-se de uma atividade importante para desenvolver os conceitos geográficos, relacionando 

a teoria à prática por meio da observação, da investigação, entre outros procedimentos necessários 

para o estudo de Geografia. Vale ressaltar que essa atividade deve ser planejada e o professor deve 

conhecer previamente o local a ser visitado. Recomenda-se a realização de um trabalho multidiscipli-

nar, indicando o olhar também para dados da realidade que auxiliem no desenvolvimento de outras 

disciplinas.  

Caso não seja possível sair da unidade escolar com os alunos, existem algumas alternativas de 

abordagem, como as sugeridas a seguir: 

• Usar o laboratório de informática para acessar sites de pesquisas e mapeamento por saté-
lite, inclusive o programa Google Earth, que possibilita o reconhecimento  de diversas ca-
racterísticas do município onde vivem os alunos, bem como outros municípios.  

• Pedir que os alunos fotografem ou gravem vídeos do trajeto que percorrem de casa à es-
cola, com a coleta de imagens e situações do cotidiano. A partir disso, o professor pode 
elaborar um roteiro de observação por meio das imagens coletadas. 

• Aplicativos são bastante pertinentes para a realização dessa atividade, uma vez que inte-
gram uma realidade próxima de muitos alunos. 
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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/ima-

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

A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 4º ano. 
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Título: Vamos elaborar um plano de sobrevivência em uma ilha despovoada? 

Tema Convivência em sociedade 

Produto final Plano de sobrevivência em uma ilha despovoada imaginária 

 

Justificativa 

Por meio de brincadeira, capaz de estimular a compreensão de regras de convivência social, o 

projeto deve se desenvolver de modo a proporcionar aos alunos situações que estimulem a convivên-

cia pacífica e solidária com o outro, bem como o protagonismo de seus participantes, para que assim 

possam intervir positivamente na comunidade escolar e em outras situações sociais. 

Denominado “Vamos elaborar um plano de sobrevivência em uma ilha despovoada?”, o pro-

jeto compreende a realização de atividades de leitura, planejamento, construção e diálogo que obje-

tivam o desenvolvimento de habilidades específicas das disciplinas e, também, o desenvolvimento 

emocional dos alunos. Por meio dessas atividades práticas, eles terão a oportunidade não apenas de 

aprimorar habilidades relacionadas às disciplinas escolares, mas também enfrentar e resolver confli-

tos, além de exercitar a criatividade. 

Para isso, serão mobilizadas diferentes capacidades de leitura e escrita, por meio de consulta 

a materiais de fontes variadas, tais como textos, mapas e roteiros, que exigem a utilização de procedi-

mentos de leitura com grau significativo de letramento. O ato de ler e escrever possibilita melhor com-

preensão dos fatos, da história e da vida, permite inserção social, tendo papel fundamental na forma-

ção da pessoa. 

A partir do contato com situações-problema, o projeto permite que os alunos ampliem a ha-

bilidade de ouvir, de tomar decisões, de seguir instruções e de socializar descobertas. 

A elaboração desse 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 

• Despertar e ampliar o gosto por texto literário formando leitores competentes. 

• Explorar situações-problema que garantam a construção de conhecimento relacionados 
especialmente à leitura e à escrita. 

• Contribuir para a compreensão de que a linguagem, sobretudo a literária, é um meio de 
transformação da realidade vivenciada. 
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• Apresentar a linguagem como forma de expressão e comunicação, ampliando o repertório 
linguístico e literário do educando. 

• 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. 

Expectativas de aprendizagem 

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

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

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

• Fazer uso de recursos linguísticos e estilísticos próprios da narrativa longa, explorados du-
rante a leitura e também durante a revisão coletiva de produções, para a elaboração de 
outros finais. 

• 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. 

• Observar a posição e o movimento aparente do Sol no céu para localizar-se. 

• Reconhecer os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste). 

• Ler e interpretar mapas do Brasil e do mundo, identificando elementos que o compõem 
(título, legenda, rosa dos ventos e escala). 

• Observar e reconhecer elementos da paisagem que podem ser utilizados como referenci-
ais de localização nos deslocamentos. 

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

plina, contempladas neste projeto. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

Língua Portu-
guesa 

Constituição da identidade psicosso-
cial, em sala de aula, por meio da ora-
lidade 

(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, 
com liberdade, desenvoltura e respeito aos interlocutores, 
para resolver conflitos e criar soluções. 

Regras de convivência em sala de aula 

(EF04LP03) Escutar com atenção apresentações de trabalhos 
por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sobre dados apresentados em 
imagens, tabelas, textos. 

Localização de informações em textos 
(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em 
textos. 

Seleção de informações 
(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de 
interesse pessoal ou escolar em textos que circulam em 
meios digitais ou impressos. 
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Deduções e inferências de informa-
ções 

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos. 

Reflexão sobre o conteúdo temático 
do texto 

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compre-
ensão global do texto. 

Reflexão sobre o léxico do texto 
(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e ex-
pressões, considerando o contexto em que aparecem. 

Procedimentos linguístico-gramaticais 
e ortográficos 

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos lin-
guísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância 
nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (dis-
curso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumera-
ções), regras ortográficas. 

Elementos constitutivos do discurso 
narrativo ficcional em prosa e versos: 
estrutura da narrativa e ponto de 
vista do narrador 

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem 
central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas 
em primeira e terceira pessoas. 

Elementos constitutivos do discurso 
narrativo ficcional em prosa e versos: 
diálogos 

(EF04LP35) Analisar diálogos em textos narrativos, obser-
vando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for 
o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. 

Processos de criação 

(EF04LP40) Criar narrativas ficcionais, desenvolvendo enre-
dos, personagens e cenários, utilizando técnicas diversas 
como a linguagem descritiva, narrativas em primeira e ter-
ceira pessoas e diálogos. 

Matemática 

Localização e movimentação: pontos 
de referência, direção e sentido 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pes-
soas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadricu-
ladas e representações como desenhos, mapas, planta baixa 
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, 
mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, 
paralelas e perpendiculares. 

História 
A circulação de pessoas e as transfor-
mações no meio natural 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a na-
tureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

Geografia 

Sistema de orientação 
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urba-
nas. 

Elementos constitutivos dos mapas 
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identifi-
cando suas características, elaboradores, finalidades, dife-
renças e semelhanças. 

Ciências Pontos cardeais 
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no regis-
tro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de 
uma vara (gnômon). 

Arte 

Materialidades 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobra-
dura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia 
etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Processos de criação 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de 
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando dife-
rentes espaços da escola e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, 
para alcançar sentidos plurais. 
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Duração 

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

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 maquete, do mapa da ilha e do plano de sobrevivência podem ser realizados 

no pátio, na quadra ou em outro local amplo disponível na escola. 

Material necessário 

Lápis, papel sulfite, cartolina, lápis de cor, canetas hidrocor, mapa-múndi, mapa político do 

Brasil, mapas físicos da hidrografia, do relevo e da vegetação do Brasil, globo terrestre, papel quadri-

culado e régua. 

Serão necessários, ainda, o livro A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, além de material especí-

fico para a construção da maquete da ilha imaginária, por exemplo: latas, papelão, revistas e jornais 

usados, caixas, potes, garrafas PET, tampinhas, tinta guache, barbante, massa de modelar, retalhos, 

sementes, cola, tesoura, papel machê (massa moldável feita à base de papel e cola), placa de madeira. 

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: “Como cooperar uns com os outros para viver em uma ilha imaginária inicialmente despo-

voada?”. 

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

alunos como para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma. Proponha perguntas que permi-

tam o relato de experiências pessoais e os convide a participar do projeto, por exemplo: “Alguém já 

visitou uma ilha?”; “O que tinha lá?”; “Era uma ilha despovoada ou não?”; “Quais são os itens básicos 

para a sobrevivência humana?”; “Vamos elaborar um plano para viver em uma ilha imaginária inicial-

mente despovoada?”. Caso os alunos residam em uma ilha, adapte as questões sugeridas. 

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

Apresente o tema do projeto, que envolverá a construção de uma ilha imaginária despovoada 

e elaboração de um plano de sobrevivência coletivo. 

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 
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atividades previstas nas etapas, 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 ilhas, localização e mo-

vimentação, mapas e pontos cardeais, relações entre os indivíduos e a natureza, nomadismo, tor-

nando-se capazes de elaborar um plano de sobrevivência em uma ilha despovoada. 

Etapa 3 – Estudo da obra A ilha perdida, de Maria José Dupré 

O livro A ilha perdida, de Maria José Dupré, narra as aventuras de Eduardo e Henrique, dois 

garotos em férias na casa do padrinho e que resolvem explorar uma ilha, onde acabam descobrindo 

um estranho morador (um eremita). É uma obra literária infantojuvenil que apresenta uma narrativa 

ágil, enfática na ação e no suspense, que dialoga com o tema do projeto, pode despertar a imaginação 

e estimular a fantasia. 

A obra tem 16 capítulos e sugerimos que ela seja explorada em sala de aula por meio de uma 

leitura compartilhada. Essa modalidade de leitura (compartilhada ou colaborativa) tem como finali-

dade desenvolver competências leitoras necessárias para a construção da proficiência dos alunos – a 

saber: decodificação, antecipação, inferência e checagem –, bem como compartilhar os sentidos cons-

truídos a partir da leitura. E, por permitir a releitura de um trecho, estimula no estudante sua capaci-

dade de argumentar e de justificar seu argumento. 

Prepare antecipadamente questões para avaliara a compreensão dos alunos sobre cada capí-

tulo lido, procurando identificar o explícito e o implícito no texto. Durante a leitura, registre em um 

cartaz as características sobre o ambiente da Ilha Perdida (ilha em que se desenrola a narrativa do 

texto), de modo que os alunos possam adquirir repertório para desenvolver, posteriormente, a ativi-

dade da etapa 6. 

Além disso, por meio da leitura e conversa sobre o texto, sugerimos abordar a identificação 

das relações entre as pessoas e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das 

primeiras comunidades humanas. Seguem algumas perguntas que podem ser feitas sobre esse tema: 

• Qual é a diferença entre nomadismo e sedentarismo? Onde vivia o personagem Simão? 
Ele era nômade ou sedentário? 

• Do que Simão se alimentava? Qual era a origem desses alimentos? Como ele comia? 

• Quais animais moravam com Simão? Você acha que esses animais se adaptariam a morar 
na sua casa? Por quê? 

• Como era a relação de Simão com a natureza? Quais são as principais diferenças entre o 
estilo de vida dele e o seu estilo de vida? 

Aproveite essa oportunidade para trabalhar com os alunos os elementos da narrativa: narra-

dor, tempo, espaço, personagens principais e secundários, temáticas principal e secundárias, além da 

possibilidade de análise de diálogos e discursos presentes no livro. Explore também os marcadores 
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temporais e espaciais utilizados nos textos, e ainda examine com os alunos a existência de verbos de 

ação/deslocamento em trechos do texto. 

Por fim, proponha a escrita de um final diferente para a narrativa, o que pode ser feito em 

duplas ou individualmente. Essa atividade possibilitará que os alunos trabalhem alguns procedimentos 

de escrita, tais como o planejamento, a escrita e a revisão da narrativa. Escolha alguns textos e faça a 

revisão coletiva, trabalhando pontuação, coesão, coerência, acentuação e ortografia. 

Etapa 4 – O Sol como referência de localização 

Inicie a atividade no pátio ou em outro local a céu aberto, de modo que os alunos possam 

visualizar o Sol. Destaque que nunca devemos olhar diretamente para o Sol, pois isso pode provocar 

danos à nossa visão ou até mesmo cegueira. Pode-se comprar alguns filtros de soldador número 14 

para observar visualmente o Sol, sem correr riscos. Recorde com eles a obra literária lida na etapa 

anterior, em que os protagonistas, perdidos na ilha, tiveram de utilizar diferentes recursos para se 

localizar. Explique que a posição do Sol no céu pode ajudar a determinar nossa localização e que, nessa 

atividade, eles vão reconhecer os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste) usando como referência o 

nascente e o poente do Sol e o próprio corpo. 

Esclareça a eles que o Sol nasce nos lados do horizonte leste e se põe nos lados do horizonte 

oeste. Cuidado para não propagar um erro bastante comum de que o Sol nasce no leste e se põe no 

oeste. Na verdade, o Sol nasce no leste apenas em dois dias do ano: nos equinócios de primavera e de 

outono. Na maior parte do ano (verão e primavera) aqui no hemisfério Sul, o Sol nasce à direita do 

leste e no restante (inverno e outono), nasce à esquerda do leste. Assim, para localizar a posição dos 

quatro pontos cardeais em qualquer local, esticamos o braço direito para onde o Sol aparece (apon-

tando para o lado leste) e esticamos o braço esquerdo para onde o Sol desaparece (apontando para o 

lado oeste). Desse modo, à nossa frente estará o norte e atrás, o sul. 

Oriente-os a marcar com giz de lousa no chão as direções localizadas: posição do Sol pela ma-

nhã e à tarde, de modo a determinar aproximadamente a direção leste e a direção oeste; trace uma 

linha no chão para ligar essas duas direções e escreva a sigla dos pontos cardeais (L e O). Depois, ori-

ente-os a traçar uma linha perpendicular a essa linha já traçada e marcar a sigla dos pontos cardeais 

norte (N) e sul (S). Para uma determinação mais precisa, reproduza este experimento em dias próximos 

aos equinócios (por volta de 20 de março ou 22 de setembro). 

Mostre aos alunos uma imagem de uma rosa dos ventos e explique que ela é um símbolo usado 

para indicar os pontos cardeais e servir de base para a orientação sobre a superfície terrestre. Explique 

que ela pode ser encontrada em alguns locais, como praças ou edifícios, e também é um elemento 

presente e necessário nos mapas. 

Explique que, além de indicar direções e auxiliar na localização espacial em bairros, municípios, 

estados, países, entre outras escalas espaciais, os pontos cardeais também são considerados nas cons-

truções de moradias. Nesse caso, cite, por exemplo, que em regiões mais frias os dormitórios são 
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construídos voltados para o oeste, com o intuito de receberem a luz do Sol na parte da tarde e ficarem 

mais quentes à noite. 

De volta à sala de aula, proponha a escrita coletiva de um texto que responda à questão estu-

dada: “Como podemos usar o Sol para ajudar a nos localizar?”. Revise o texto com os alunos, conside-

rando que ele deve ser uma síntese do que aprenderam com a atividade. 

Etapa 5 – Leitura de mapas e do globo terrestre 

O objetivo desta etapa é familiarizar os alunos com a leitura de tipos de mapas: políticos (do 

Brasil e do mundo) e físicos (sobre a hidrografia, a vegetação e o relevo brasileiros), além da observa-

ção de um globo terrestre e a identificação de ilhas. 

Inicialmente apresente um mapa político do Brasil, com a indicação dos estados e suas capitais. 

Explore os elementos disponíveis para possibilitar a leitura do mapa. Formule questões sobre a repre-

sentação do mapa e a divisão do território brasileiro em estados, reforçando os estudos já feitos em 

sala de aula. Por exemplo: 

• Qual é o título do mapa?  

• Há legenda no mapa? Em caso afirmativo, o que ela indica? 

• Qual é a escala do mapa? O que ela indica? 

• O Brasil possui quantos estados? 

• Em qual estado está localizado o município em que vivemos? 

• Qual é a capital do nosso estado? 

Depois, mostre aos alunos o mapa-múndi e o globo terrestre. Peça-lhes para comparar as duas 

representações da superfície terrestre, identificando características comuns e diferentes, solicite que 

encontrem neles a representação do território do Brasil e indique aproximadamente a localização do 

estado onde moram. Auxilie-os a identificar no globo países cujos nomes eles mencionem. Identifique 

os países que fazem fronteira com o Brasil e mostre os continentes existentes. Depois, localize algumas 

ilhas e verifique se os alunos têm interesse em conhecer alguma ilha específica. Essa pesquisa pode 

ser encaminhada na próxima etapa do projeto. 

Por fim, explore alguns mapas físicos (hidrografia, vegetação e relevo) do Brasil, identificando 

os principais elementos. É importante discutir as legendas dos mapas com detalhamento, para que os 

alunos possam adquirir repertório e assim desenvolver, mais tarde, a atividade da etapa 7. Explique 

que as cores utilizadas são convencionais para cada tema que se deseja representar e a legenda escla-

rece o significado das linhas e dos símbolos usados tanto em mapas como em plantas, além do que 

representam as cores. 

Caso haja como acessar a internet com os alunos, consulte os mapas do site Atlas escolar do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/> 

(acesso em: 15 jan. 2018). 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/
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Etapa 6 – Estudo sobre ilhas e a criação do ambiente da ilha imaginária 

Organize com os alunos uma pesquisa sobre ilhas do Brasil e as mais importantes ilhas do 

mundo. Caso eles tenham manifestado interesse em saber mais sobre alguma ilha específica identifi-

cada no mapa-múndi ou no globo terrestre durante a etapa anterior, inclua a pesquisa neste momento. 

O objetivo desse estudo é conseguir referências para a criação da ilha imaginária. Auxilie-os a 

anotar os dados mais importantes referentes a essas ilhas (sobre o relevo, a hidrografia, a formação 

vegetal, o clima e os animais, por exemplo). Sugerimos que essas informações sejam organizadas na 

forma de fichas (ver modelo a seguir). 

Ilhas do Brasil e do mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotos ou desenhos da ilha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
      

Nome da ilha: 

Localização aproximada: 

 

Relevo: 

 

 

 

Hidrografia: 

 

 

 

Formação vegetal: 

 

 

 

Clima: 

 

 

 

Animais: 

 

 

 

Depois da pesquisa, proponha uma conversa com os alunos sobre como eles querem que seja 

a ilha imaginária. Recupere também as características da ilha citada no livro de Maria José Dupré, 
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descritas na etapa 3. Caso a turma não consiga estabelecer um consenso sobre o ambiente da ilha 

imaginária, organize uma votação. 

Em um cartaz, liste as características e as especificidades da ilha imaginária. Você pode usar a 

ficha como modelo das informações que precisam ser coletadas, incluindo outros campos, se julgar 

necessário. Lembre os alunos de que, para realizar um plano de sobrevivência, será preciso um estudo 

detalhado do espaço da ilha. Por fim, peça que escolham um nome para a ilha. Guarde esse cartaz para 

o desenvolvimento da etapa 7. 

Etapa 7 – Elaboração de mapa e maquete da ilha 

O objetivo desta etapa é desenvolver noções cartográficas, como localização, escala, ponto de 

vista e orientação, além de experimentar a criação em artes visuais de modo coletivo e colaborativo. 

Organize os alunos em uma grande roda, no pátio ou em um lugar espaçoso da escola, e retome com 

eles a descrição da ilha imaginária feita na etapa 6. 

Em um primeiro momento, os alunos devem elaborar um mapa da ilha imaginária com base 

nas escolhas que fizeram na etapa anterior. Sugerimos utilizar cartolinas, papel quadriculado, lápis, 

canetas hidrocor e lápis de cor para a confecção do mapa. O papel quadriculado será útil para delimitar 

a localização dos elementos que compõem a ilha (rios, lagos, árvores, pedras, montanhas, animais etc.) 

e também para descrever os deslocamentos propostos na etapa 9. Para essa elaboração, é necessário 

dividir a turma em grupos, de acordo com as tarefas a serem realizadas. 

Lembre-os de sinalizar pontos de referência importantes para a sobrevivência na ilha, como 

fontes de água e alimentos (local com concentração de árvores frutíferas) e possíveis locais para a 

construção de abrigos. Sugerimos que a fonte de água doce e a fonte de alimentos fiquem em locais 

distintos e não tão próximos aos possíveis locais para a construção de abrigos. Por fim, oriente os 

alunos a compor a legenda dos elementos do mapa e escrever o título. Ajude-os a estabelecer uma 

escala para o mapa e a posicionar a rosa dos ventos. 

Em um segundo momento, eles devem construir uma maquete da ilha imaginária utilizando 

material reciclável, como latas, papelão, revistas e jornais usados, caixas, potes, garrafas PET, tampi-

nhas (excluindo objetos e partes que possam machucar), bem como itens para modelar, caracterizar 

e colorir acessíveis: tinta guache, barbante, massa de modelar, retalhos, sementes, cola e tesoura. 

Também nesse momento, é necessário dividir a turma em grupos, de acordo com as tarefas a serem 

realizadas: um grupo seleciona os materiais, outro trabalha a massa de modelar, outro, ainda, se res-

ponsabiliza pela construção da própria maquete com esses materiais. Veja a seguir os elementos que 

devem estar na ilha e quais materiais recicláveis e outros itens podem ser usados na confecção desses 

elementos. 

É imprescindível orientá-los na seleção de elementos que devem estar presentes na ilha, par-

ticularmente aqueles que estarão nos caminhos entre o local do abrigo e fonte de água e entre o abrigo 

e os alimentos (árvores frutíferas), pois será importante para o desenvolvimento da etapa 9. Esses 
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elementos podem ser: árvores grandes, morros, riachos, lagos, blocos de pedras (rochas) de grandes 

dimensões, entre outros. 

Outra possibilidade é elaborar a maquete de papel machê, uma massa moldável feita à base 

de papel e cola que possibilita representar com maior precisão as formas de relevo desejadas. Utilize 

uma placa de madeira para servir de base. Mas não deixe de seguir as orientações acima (seleção de 

elementos e o que será utilizado para representá-los). 

Nesta etapa, tanto no mapa, quanto na maquete, é necessário identificar os lados onde o Sol 

aparece e onde desaparece. Isso é a base para utilização dos pontos cardeais. No deslocamento entre 

local do abrigo e da fonte de água e entre abrigo e alimentos os alunos deverão utilizar as direções dos 

pontos cardeais para descrever os caminhos na etapa 9 (roteiros de deslocamento). 

Verifique um lugar na escola em que o mapa e a maquete possam ser expostos e retomados 

nas etapas subsequentes. 

Etapa 8 – Náufragos na ilha imaginária: elaboração do plano de sobrevivência 

Organize os alunos em roda, com o mapa e a maquete visíveis a todos. Em seguida, conte uma 

história para contextualizar a elaboração do plano de sobrevivência na ilha imaginária, em que eles 

serão os personagens centrais. 

A ilha 

Imagine que vocês estão viajando de barco pelo mar, em um passeio de férias. 

Alguns poucos adultos acompanham o passeio a bordo e tudo parece transcorrer sem 

problemas. 

Depois de algumas horas de passeio, a embarcação atinge um obstáculo 

submerso e começa a naufragar. O capitão orienta os passageiros a se dirigir aos botes 

salva-vidas. Todos conseguem se salvar, mas os botes ficam à deriva por um tempo, 

até que aportam na ilha [nome da ilha criada pelos alunos]. Sem saber o que os 

aguarda, vocês chegam à terra firme. 

É uma ilha despovoada e ninguém sabe o que pode acontecer. A chance de 

serem encontrados rapidamente é muito pequena. Vocês se sentam no local de 

desembarque e permanecem juntos, aliviados por estarem em terra firme, mas com 

medo do que pode acontecer. 

É assim que nossa história de sobrevivência começa. Como organizar um modo 

de sobreviver juntos? Como usar o conhecimento de cada um para que todos possam 

conviver bem? 

Texto elaborado pelos autores. 

Depois da leitura, reserve um tempo para que a turma possa comentar a história. Então, inicie 

uma conversa a respeito de como sobreviver nesse cenário adverso. Lembre-os de que nesse primeiro 
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momento eles ainda não sabem como é a ilha imaginária. Deixe-os à vontade para sentir o desafio e 

discutir a situação. 

Ajude na condução das discussões, de modo que possam tomar as decisões em grupo. Eles 

podem também realizar assembleias ou votações para decidir o que, como e quando fazer algo. 

Reforce que, para melhorar as chances de sobrevivência, é importante aprender a comunicar seus 

anseios e necessidades, a interagir de modo construtivo, a cuidar de si próprio e dos outros, a cuidar 

do entorno e valorizar os saberes individuais. Se necessário, intervenha com algumas questões. Por 

exemplo: 

• Todas as pessoas devem trabalhar? Como vocês pretendem dividir as tarefas? 

• Quem vai em busca de água? E de alimento? 

• Como pretendem se abrigar e se proteger do frio ou calor intenso, da chuva e do ataque 
dos animais? 

• O que fazer com o lixo produzido durante o período na ilha? 

Incentive os alunos a explorar o ambiente criado para a ilha, utilizando como referência o mapa 

e a maquete construídos, imaginando que vão viver nesse local por um tempo. Evite dar soluções e 

estimule-os a criar condições de convivência e sobrevivência. Registre as decisões em um cartaz para 

retomada na etapa 9 e na finalização do projeto. 

Etapa 9 – Vida na ilha imaginária 

Retome a história iniciada na etapa anterior. Explique aos alunos que eles já estão vivendo na 

ilha há alguns dias, com um abrigo construído (em um dos locais mapeados na etapa 7) e com acesso 

a água doce e alimento (cujas origens também foram mapeadas na etapa 7). 

Com a sala dividida em dois grupos, escrevam dois roteiros de deslocamento pela ilha. Um 

grupo deve descrever o caminho do abrigo até a água; o outro, deve descrever o trajeto do abrigo até 

a comida. Oriente os alunos a usar pontos de referência na ilha (ver elementos que foram 

confeccionados com esse intuito) e a empregar termos como direita, esquerda, norte, sul, leste e 

oeste. Quando concluírem, solicite aos grupos que troquem os roteiros entre si, para que um grupo 

possa verificar o que o outro grupo fez. Se necessário, façam ajustes no texto. 

Etapa 10 – Resgate na ilha imaginária 

Retome a história de sobrevivência, dizendo que depois de vários dias na ilha imaginária um 

deles viu, ao longe, uma embarcação se aproximando. Era um navio que veio resgatá-los! 

Agora que todos estão salvos, forme uma roda e convide-os a refletir sobre as experiências 

vividas nas etapas 8 e 9, quando simularam a sobrevivência na ilha. Proponha algumas questões, por 

exemplo: 

• Como se organizaram para sobreviver? 

• Escolheram um líder? Criaram regras? Quais? 
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• Conseguiram cooperar uns com os outros e trabalhar em grupo? 

• Tiveram dificuldade para entrar em um consenso? Por quê? 

Organize as informações descritas pelos alunos em um painel com o título “Como 

sobrevivemos na ilha”. 

Etapa final – Organização e exposição final 

Sugerimos que todo o trabalho produzido (mapa e maquete da ilha, roteiros até a água e os 

alimentos e painel “Como sobrevivemos na ilha”) sejam expostos para pais ou responsáveis e toda a 

comunidade escolar. Oriente os alunos a preparar um texto com explicações sobre o que fizeram para 

apresentar oralmente no dia da exposição. Organize-os em grupos, de modo que cada grupo fique 

responsável por explicar algumas etapas desenvolvidas no projeto. 

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 à comunidade escolar. No dia da exposição, 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 resultados para familiares e comunidade escolar, oriente a turma a pro-

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

quetes, mapas, escalas, leitura da obra literária, localização, pontos cardeais; o segundo, individual, 

com cada estudante descrevendo a experiência vivida nas diferentes etapas do projeto e as aprendi-

zagens construídas. 
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Acompanhamento do aprendizado dos alunos 

Considera-se que neste momento os alunos já possuem a capacidade tanto de entender e re-

presentar a realidade por meio de produções textuais e de mapas conceituais como de expressar-se 

bem oralmente sobre determinado assunto. Também se espera que sejam capazes de promover tro-

cas, conhecendo e reconhecendo outras realidades, no sentido de estarem abertos para receber novas 

informações.  

A avaliação, por ser um momento importante no desenvolvimento do ensino-aprendizagem, 

deve ser contínua e qualitativa. Ela acontece com o propósito de acompanhar e medir os avanços in-

dividuais e é um recurso valioso para detectar dificuldades, indicando para o professor a necessidade 

de reforçar conteúdos, realizando as devidas intervenções em seu planejamento.  

Para ser considerada contínua, a avaliação deve ser um instrumento capaz de reconhecer as 

influências múltiplas que ocorrem na construção do saber, tendo em vista o desenvolvimento motor, 

cognitivo, afetivo e social do aluno.  

Compreende-se que o processo avaliativo, pautado nas habilidades, deve envolver: 

• Leitura e comparação de imagens e dados; 

• Leitura e interpretação de mapas, gráficos e tabelas; 

• Questionamento, reflexão e argumentação; 

• Exposições orais; e 

• Trabalho em equipes em ambientes cooperativos. 

O importante é construir métodos de avaliação que atendam a diversidade da sala de aula e 

não valorizem apenas a apreensão dos temas e conceitos , e sim o desenvolvimento pessoal do aluno 

em relação ao conhecimento. 
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Fontes de pesquisa para usar em sala de aula ou para apre-

sentar aos alunos 

Filmes 

Panorama do meio ambiente do Brasil I e II. Direção: Paula Saldanha e Roberto Werneck (Brasil, 

2006). Documentários que mostram o processo de exploração das riquezas naturais do Brasil e a ne-

gação do direito à terra para as comunidades tradicionais. 

Mutum. Direção: Sandra Kogut. (Brasil, 2007). Adaptação da obra Campo geral, de Guimarães Rosa, 

retratando aspectos da vida no campo no interior de Minas Gerais sob a ótica de duas crianças. 

DVD Turma da Mônica Melhores Momentos Chico Bento. Esse DVD traz aventuras e travessuras de 

Chico Bento, um menino que vive no campo e que tem um jeito gostoso de pronunciar as palavras. 

São 12 episódios em que Chico Bento nos diverte e alegra com suas histórias. 

Sites 

<www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=415>. Site com várias 

sugestões de aulas e atividades. O professor pode explorar outras linguagens e ideias para desenvol-

ver em sala de aula. Acesso em: 23 dez. 2017. 

<https://tvescola.mec.gov.br/tve/home>. Apresenta muitos recursos de vídeo para trabalhar com os 

alunos e conteúdos voltado para os docentes, contribuindo para sua formação continuada. Acesso 

em: 4 jan. 2018. 

Livros 

A mágica terra brasileira, de Elias José. São Paulo, Formato, 2010. A obra apresenta poemas inspira-

dos nos quadros da pintora Meiga Villas Boas e descreve paisagens tipicamente brasileiras.  

Ogro, de Tatiana Belinky. São Paulo, Saraiva, 2004. O livro aborda de forma lúdica o desperdício de 

água e energia e desperta a consciência socioambiental por meio de uma narrativa fictícia. 
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