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Apresentação
Este Material do Professor – Digital reúne estratégias para o trabalho didático-pedagógico com 

a área de Ciências da Natureza no segundo ciclo do Ensino Fundamental, apresentando propostas 
que contribuem para o encaminhamento das ações docentes e visam, sobretudo, à promoção, ao 
atendimento e ao desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para essa área do conhecimento.

As propostas que compõem este material digital são apoiadas em sua maior parte na aprendi-
zagem ativa e no letramento científico. Elas estão dispostas em temas de acordo com a organização 
dos conteúdos no Livro do Aluno e alinhadas com as habilidades dispostas na BNCC, podendo ser 
aplicadas tanto de modo paralelo ao Material do Professor da coleção impressa como de indepen-
dentemente dele.

Neste Material do Professor – Digital incentiva-se a conquista da autonomia pelo aluno, de 
maneira que ele se aproprie de conhecimentos científicos e de outros saberes importantes para a 
vida social, pois são privilegiadas as práticas que promovem sua interação direta com o conteúdo. 
Como professor, seu papel volta-se para a mediação, o incentivo, a organização, as articulações, os 
ajustes e fechamentos conceituais e, finalmente, a avaliação, parte fundamental do processo peda-
gógico e que exige domínio metodológico do ensino de Ciências.

O material digital está organizado em bimestres e compõe-se dos seguintes elementos:

• quatro planos de desenvolvimento bimestral;

• três sequências didáticas que promovem o desenvolvimento de habilidades definidas na BNCC;

• dez questões para acompanhamento de aprendizagem vinculadas às habilidades, com gabari-
to comentado e proposta de reorientação pedagógica com base em desempenho;

• um projeto integrador, proposta interdisciplinar de contextualização da aprendizagem para o 
aluno, que busca favorecer o desenvolvimento das competências gerais e das habilidades esta-
belecidas pela BNCC em Ciências e em outros componentes disciplinares. 

Planos de desenvolvimento bimestral para o 6o ano

Plano de desenvolvimento do 1o bimestre

• Sequência didática 1 – Diferenciando misturas homogêneas de heterogêneas

• Sequência didática 2 – Transformações químicas

• Sequência didática 3 – Separação de materiais

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Medicamentos

Plano de desenvolvimento do 2o bimestre

• Sequência didática 1 – Células: unidades da vida

• Sequência didática 2 – Das células aos complexos sistemas

• Sequência didática 3 – A visão e as lentes corretivas

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Não basta ver, é preciso enxergar
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Plano de desenvolvimento do 3o bimestre

• Sequência didática 1 – Sistema nervoso

• Sequência didática 2 – Movimento

• Sequência didática 3 – Sistema nervoso e as substâncias psicoativas

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Substâncias psicoativas e suas consequências biológicas e sociais

Plano de desenvolvimento do 4o bimestre

• Sequência didática 1 – As camadas da Terra

• Sequência didática 2 – Rochas e fósseis

• Sequência didática 3 – Esfericidade da Terra

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – A dinâmica da Terra no Sistema Solar
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Correlação entre BNCC, plano bimestral e Livro do Aluno

Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

1º

Misturas homogê-
neas e heterogêneas EF06CI01

1. Diferencian-
do misturas ho-
mogêneas de 
heterogêneas

Unidade 1 – Materiais e suas 
misturas
Capítulo 2 – Misturas no dia 
a dia

Transformações 
químicas EF06CI02

2. Transforma-
ções químicas

Unidade 2 – Um mundo de 
materiais
Capítulo 4 – Os materiais se 
transformam

Separação de 
materiais EF06CI03

3. Separação de 
materiais

Unidade 1 – Materiais e suas 
misturas
Capítulo 3 – Misturando e 
separando

Projeto integrador: Medicamentos

Separação de materiais EF06CI03

Materiais sintéticos EF06CI04

Estilo EF69LP18

Textualização, tendo em vista suas condições de produção, 
as características do gênero em questão, o estabelecimento de 
coesão, adequação à norma-padrão e o uso adequado de fer-
ramentas de edição

EF67LP10

Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e poten-
ciação) com números naturais EF06MA03

Processo de criação EF69AR06

Processo de criação EF69AR07

Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e 
seus hábitos culturais e sociais EF06HI08
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Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

2º

Célula como 
unidade da vida EF06CI05

1. Células: uni-
dades da vida

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 7 – O mundo dos se-
res vivos

Célula como 
unidade da vida EF06CI06

2. Das células 
aos complexos 
sistemas

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 7 – O mundo dos se-
res vivos

Lentes corretivas EF06CI08

3. A visão e 
as lentes 
corretivas

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 8 – Percebendo o 
ambiente

Projeto integrador: Não basta ver, é preciso enxergar

Lentes corretivas EF06CI08

Elementos da linguagem EF69AR04 

Materialidades EF69AR05

Formas de registro da história e da produção do conheci-
mento histórico EF06HI02

Curadoria de informação EF67LP20

Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição EF67LP21
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Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

3º

Interação entre os sis-
temas locomotor e 
nervoso

EF06CI07
1. Sistema 
nervoso

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 8 – Percebendo o am-
biente

EF06CI09 2. Movimento

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 9 – Vida em movi-
mento

EF06CI10

3. Sistema 
nervoso e as 
substâncias 
psicoativas

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 8 – Percebendo o am-
biente

Projeto integrador: Substâncias psicoativas e suas consequências 
biológicas e sociais

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso EF06CI10

Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, 
sem fazer uso da “regra de três” EF06MA13

Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou 
de barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis cate-
góricas e variáveis numéricas.

EF06MA32

Materialidades EF69AR05

Arte e tecnologia EF69AR35

Estratégias de produção: planejamento de textos argumenta-
tivos e apreciativos EF67LP11

Textualização de textos argumentativos e apreciativos EF67LP12

Planejamento e produção de entrevistas orais EF67LP14

Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição EF67LP21

Conversação espontânea EF67LP23

Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações 
orais EF69LP41
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Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

4º

Forma, estrutura 
e movimentos 
da Terra

EF06CI11
1. As camadas 
da Terra

Unidade 4 – A Terra no Uni-
verso
Capítulo 10 – Estrutura da 
Terra

Forma, estrutura 
e movimentos 
da Terra

EF06CI12
2. Rochas e fós-
seis

Unidade 4 – A Terra no Uni-
verso
Capítulo 11 – As rochas da 
crosta e a história da Terra

Forma, estrutura 
e movimentos 
da Terra

EF06CI13
3. Esfericidade 
da Terra

Unidade 4 – A Terra no Uni-
verso
Capítulo 12 – Um planeta 
chamado Terra

Projeto integrador: A dinâmica da Terra no Sistema Solar

Forma, estrutura e movimentos da Terra
EF06CI13

EF06CI14

Processos de criação EF69AR06

Estilo EF69LP18

Relações entre os componentes físico-naturais EF06GE03
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Plano de desenvolvimento do 1o bimestre
Este plano para o 1o bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e 

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam quatro habilidades pro-
postas na BNCC: EF06CI01, EF06CI02, EF06CI03 e EF06CI04, relacionadas aos objetos de conhe-
cimento  Misturas  homogêneas  e  heterogêneas,  Transformações  químicas,  Separação  de 
materiais e Materiais sintéticos. Essas habilidades são desenvolvidas nas unidades 1 e 2 do Livro 
do Aluno, e o trabalho proposto pode ser feito de modo paralelo ao material impresso ou indepen-
dentemente dele. 

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicio-
namentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
projeto integrador, recursos apoiados em práticas pedagógicas que promovem descobertas pesso-
ais e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alunos identifiquem misturas homo-
gêneas e heterogêneas, diferenciando umas das outras; conheçam técnicas de separação eficientes 
para cada tipo de mistura; identifiquem transformações químicas; e reconheçam os benefícios da 
criação de materiais sintéticos para a sociedade.

Como fechamento do plano bimestral,  são propostas dez questões de acompanhamento da 
aprendizagem, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento indivi-
dual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades referentes ao período e nas 
reuniões de conselho de classe, de pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 1o bimestre

Sequências 
didáticas

Objetos de 
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Diferenciando 
misturas 
homogêneas de 
heterogêneas

Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas

EF06CI01 – Classificar como 
homogênea ou heterogênea a 
mistura de dois ou mais 
materiais (água e sal, água e 
óleo, água e areia etc.).

Unidade 1 – Materiais e suas 
misturas
Capítulo 2 – Misturas no dia a 
dia

2. Transformações 
químicas

Transformações 
químicas

EF06CI02 – Identificar 
evidências de transformações 
químicas a partir do resultado 
de misturas de materiais que 
originam produtos diferentes 
dos que foram misturados 
(mistura de ingredientes para 
fazer um bolo, mistura de 
vinagre com bicarbonato de 
sódio etc.).

Unidade 2 – Um mundo de 
materiais
Capítulo 4 – Os materiais se 
transformam

3. Separação de 
materiais

Separação de 
materiais

EF06CI03 – Selecionar métodos 
mais adequados para a 
separação de diferentes 
sistemas heterogêneos a partir 
da identificação de processos 
de separação de materiais 
(como a produção de sal de 
cozinha, a destilação de 
petróleo, entre outros).

Unidade 1 – Materiais e suas 
misturas
Capítulo 3 – Misturando e 
separando

Projeto integrador: Medicamentos

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Transformações 
químicas

EF06CI03 – Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a 
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

Materiais sintéticos
EF06CI04 – Associar a produção de medicamentos naturais e sintéticos ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando 
impactos socioambientais.

Estilo

EF69LP18 – Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos 
que marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e 
operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de 
textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão 
temática nesses textos (“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
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Textualização, ten-
do em vista suas 
condições de pro-
dução, as caracte-
rísticas do gênero 
em questão, o esta-
belecimento de co-
esão, adequação à 
norma-padrão e o 
uso adequado de 
ferramentas de 
edição

EF67LP10 – Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título 
ou manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada 
pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que 
indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para 
TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de 
mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem.

Operações (adição, 
subtração, multipli-
cação, divisão e po-
tenciação) com nú-
meros naturais

EF06MA03 – Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 
exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.

Processo de criação
EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Processo de criação
EF69AR07 – Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.

Os povos indígenas 
originários do atual 
território brasileiro 
e seus hábitos cul-
turais e sociais

EF06HI08 – Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, 
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas 
regiões brasileiras.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)
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Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos a seguir.

1. Classificar e diferenciar misturas homogêneas e misturas heterogêneas.

2. Identificar evidências de transformações químicas com base no resultado de misturas de ma-
teriais utilizados no cotidiano que originam produtos diferentes dos que foram misturados.

3. Conhecer e discutir os diferentes métodos de separação de misturas.

4. Diferenciar medicamento natural e medicamento sintético.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que você possa 
diagnosticar o repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise de informações e 
facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa intera-
gir com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado 
pelas interações entre os alunos, entre elas o compartilhamento de informações, que pode ocorrer 
nas atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discus-
sões. Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior 
ou menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a defini-
ção de trabalhos individuais ou em grupo.

No encaminhamento dos conteúdos associados às Misturas homogêneas e heterogêneas pode 
ser mais interessante não priorizar, no primeiro momento, o entendimento e a diferenciação dos 
conceitos de substâncias, materiais e fases, por exemplo, pois sua constatação nas práticas propos-
tas é quase imediata – ou seja, intuitiva – e o refinamento teórico pode acontecer num segundo mo-
mento.  Dessa forma,  é importante que os alunos constatem e identifiquem para cada situação 
proposta se ocorreu mistura e se seu aspecto é uniforme. Essa concepção inicial fornece as condi-
ções necessárias para a continuidade do trabalho pedagógico.

A ideia de transformação também é intuitiva inicialmente, mas o entendimento e a diferenciação 
dos processos físicos, biológicos e químicos podem representar alguma dificuldade de compreensão 
e demandar mais tempo e interação com o conteúdo. Sendo assim, animações, demonstrações, deba-
tes, rodas de conversa, compartilhamentos de opiniões, ilustrações, simulações, experimentos e de-
mais recursos interativos seriam fundamentais nesse encaminhamento pedagógico. 

A separação de misturas representa temática mais complexa ao entendimento dos alunos, pois 
muitos dos processos envolvem pré-requisitos conceituais, que ainda não foram trabalhados ou 
que precisam ser retomados, como a compreensão dos pontos de fusão e ebulição das substâncias. 
Diante desse cenário, retome as ideias que sejam necessárias e selecione processos de separação, 
em sua apresentação, que possam ser integralmente compreendidos pelos alunos. 

Atente para a segurança dos alunos durante o encaminhamento de todas as atividades práti-
cas, inclusive as demonstrações. Enfatize que, no laboratório, as substâncias utilizadas nos experi-
mentos  não  devem  ser  ingeridas,  inaladas  ou  manipuladas  diretamente  e  que  sempre  é 
fundamental seguir orientações e considerar os conhecimentos construídos no encaminhamento 
das atividades práticas. Afinal, o laboratório pode ser extremamente divertido e motivador, mas 
totalmente seguro, que garanta a integridade física de todas as crianças. 
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No caso específico dos objetos de conhecimento Materiais sintéticos, é importante contextuali-
zar e discutir com os alunos como funciona a produção de novos medicamentos, seus estudos 
clínicos e o perigo da automedicação. Nesse tema há ainda a possibilidade de trabalhar a cultura 
indígena,  sua medicina tradicional  e  os  medicamentos  naturais  usados  popularmente  -  ressal-
tando-se sempre a importância dos estudos e a busca de informações antes de ingerir qualquer 
substância para evitar risco de intoxicação. Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para 
o desenvolvimento das habilidades propostas no 1º bimestre são:

(EF06CI01) 

• contextualizar os diferentes tipos de misturas com exemplos comuns do cotidiano dos alunos;
• propor atividades práticas de investigação e pesquisa;  

(EF06CI02)

• propor atividades práticas que envolvam transformações químicas;
• propor questionamentos que levem à reflexão e ao debate;

(EF06CI03)

• organizar atividades de pesquisa sobre separação de misturas;
• propor atividades práticas de separação de misturas;

(EF06CI04) 

• propor a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias;
• propor atividades de pesquisa e investigação sobre medicamentos naturais e sintéticos.

Sugestão de atividades recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades 

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da 
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento 
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar 
informações com a comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a  
divulgação aos colegas ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades diversificadas  com a retomada dos  conteúdos essenciais  que não foram compreendidos 
pelos alunos. 
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Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, para investigar causas, ela-
borar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológi-
cas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa,  reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e  
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional  
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da di-
versidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.
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Competências específicas de Ciências da Natureza a serem 
alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo 
do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a 
si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.
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Recursos para o professor

• BRASIL. Ministério da Saúde. Funasa. Medicina tradicional 
indígena em contextos. In: REUNIÃO DE MONITORAMENTO, 1. 
Anais... Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2007, 184 p. Disponível 
em: <https://sis.funasa.gov.br/portal/publicacoes/pub1466.pdf>. 
Acesso em: 29 ago. 2018.

Obra que discute a cultura indígena e a utilização de sua medicina 
tradicional.

• OLIVEIRA, E. A.; LABRA, M. E.; BERMUDEZ, J. A produção 
pública de medicamentos no Brasil: uma visão geral. Cadernos de 
Saúde Pública, v. 22, n. 11, p. 2.379-2.389, 2006. 

Aborda a produção de medicamentos do setor público e discute as 
principais características da indústria farmacêutica e do mercado de 
medicamentos.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades 

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar 
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas 
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habi-
lidades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares, promovendo a construção de saberes, conhecimentos, atitudes e valores.

1. EF06CI01 – Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais 
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.).

2. EF06CI02 – Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de mis-
turas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de 
ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).

3. EF06CI03 – Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas he-
terogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produ-
ção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

4. EF06CI04 – Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF06CI01 – Misturas 
homogêneas e heterogêneas; EF06CI02  – Transformações químicas; e  EF06CI03  – Separação de 
misturas. 

As sequências didáticas contemplam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilida-
des específicas a eles relacionadas. Foram programadas para uma duração de até três aulas de 
aproximadamente 50 minutos, podendo ser adaptadas de acordo com a proposta do professor. Ao 
final das sequências didáticas, há dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alu-
nos, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para 
auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído com base em questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento 
crítico e o raciocínio lógico. Dessa forma, incentivam-se a pesquisa e a procura por explicações por 
meio de levantamento de hipóteses viáveis, sendo essas passíveis de serem testadas por meio de 
observações ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, em que parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequên-
cias didáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. 
Além disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em seus objetivos pedagógicos e perfis das tur-
mas em que forem trabalhadas. 
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1. Diferenciando misturas homogêneas e heterogêneas

Objetivo de aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidade

• Classificar e diferenciar misturas 
homogêneas e heterogêneas.

• Misturas homogêneas e 
heterogêneas

EF06CI01 – Classificar como 
homogênea ou heterogênea a mistura 
de dois ou mais materiais (água e sal, 
água e óleo, água e areia etc.).

Recursos para o professor

• ALMEIDA, M. P.; ARAUJO, M. P.; WAL, E. Manual de prática de 
Química orgânica, Curitiba: Imprensa da Universidade Federal do 
Paraná, 1972.

• As transformações químicas dos alimentos. Nova Escola. Disponível 
em: <https://novaescola.org.br/conteudo/2076/as-transformacoes-
quimicas-dos-alimentos>. Acesso em: 29 ago. 2018.

• LISBOA, J. C. F. Investigando tintas de canetas utilizando 
cromatografia em papel. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 7, 
p. 38-39, 1998. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc07/
exper3.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018.

• MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química, um curso universitário. Trad. 
Koiti Araki; Denise de Oliveira Silva; Flávio Massao Matsumoto. 4. ed.
São Paulo: Edgard Blücher, 1995. [também original em inglês]

• MASTERTON, W. L.; SLOWINSKI, E. J.; STANITSKI, C. L. 
Princípios de Química. 6. ed. Trad. Jossyl de Souza Peixoto. São Paulo: 
Livros Técnicos e Científicos, 1990. 

• RUSSEL, J. B. Química geral. 2. ed. Trad. Márcia Guekezian e outros. 
São Paulo: Makron, 1994. 2. v.

• Separação de misturas. Proenc. Disponível em: <www.proenc.iq.
unesp.br/index.php/quimica/292-separ-mist>. Acesso em: 29 ago. 
2018.

• UCHOA, A. D. et al. Passando um “cafezinho”: misturas e 
separação de misturas a partir de um experimento com materiais do 
cotidiano. Vivências, v. 8, n. 14, p. 181-191, 2012. Disponível em: <http://
www2.reitoria.uri.br/~vivencias/Numero_014/artigos/artigos_vivencia
s_14/n14_17.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2019.

Número de aulas
2 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências, sala de informática ou sala de vídeo.
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Introdução do tema
Os objetos e substâncias encontradas no dia a dia têm aspectos diferentes, por exemplo, o as-

pecto uniforme da água limpa e o aspecto não uniforme do granito e do mármore. Os materiais 
com aspecto uniforme são chamados de homogêneos, enquanto os de aspecto não uniforme são 
chamados de heterogêneos.

Os termos homogêneo e heterogêneo são utilizados quando falamos sobre misturas, conceito 
importante na abordagem da Química.

Dicas de organização ou cuidados

• Agende uma data para usar a sala de vídeo ou providencie equipamentos para exibir os vídeos sugeridos.

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar o bom encaminhamento pedagógico.

• Providencie a impressão dos textos e dos materiais para o desenvolvimento das aulas.

• Reserve a sala de informática e o laboratório de ciências ou outro local onde seja possível utilizar água 
corrente.

Material: 
• 20 copos de vidro ou plástico transparente;

• 4 colheres de café;

• 400 mL de água;

• 4 moedas;

• 1 pote de tinta guache (cor de sua preferência);

• 50 mL de óleo de cozinha;

• 100 g de sal;

• 500 mL de leite.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra no laboratório de ciências; se não houver laboratório, a aula poderá ser 
adaptada conforme as condições da escola.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito dos proces-
sos que envolvem misturas.

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• Quando vocês olham o copo com água e gelo, estão observando quantos materiais? 

• Em que estado físico os materiais se encontram? 
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• Com o passar do tempo, o que acontece com o gelo? É possível ver alguma diferença entre a 
água e o gelo derretido?

• Quando adicionamos uma colher de café de açúcar em um copo com 300 mL de água e mistu-
ramos bem até o açúcar se dissolver completamente, podemos ver os diferentes componentes 
da mistura?

Incentive-os a pensar no assunto e a fazer observações sobre situações do cotidiano a fim de le-
vantar hipóteses sobre essa questão. Auxilie-os durante a discussão dando os subsídios necessários 
para o conhecimento e a contextualização. É provável que os alunos comentem que gelo e água no 
estado sólido são a mesma matéria em fases diferentes. Ao derreter, a água proveniente do gelo 
mistura-se com a água que já se encontrava líquida, apresentando um aspecto uniforme, e o mes-
mo ocorre quando colocamos açúcar na água, que ao ser dissolvido completamente.

Solicite aos alunos que anotem no caderno as informações discutidas para registrar suas con-
cepções sobre o tema.

Informações para o professor

O estudo de misturas é iniciado no 4º ano do Ensino Fundamental com a habilidade EF04CI01. Verifique 
o repertório da turma sobre o tema e retome o conteúdo, se necessário.

 Depois, proponha a eles uma pesquisa nos livros didáticos para buscar o significado de “mis-
tura homogênea”. Aproveite para pedir que usem essas informações e as relacionem com a obser-
vação da água limpa ou do açúcar, quando não se observam divisões ou material particulado.  
Dando continuidade ao trabalho, solicite que organizem uma roda de conversa e incentive a parti-
cipação de todos para compartilharem brevemente com a turma as informações, opiniões, ideias e 
depoimentos. Ouça-os com atenção e faça as adequações conceituais necessárias. Professor, é im-
portante que nas pesquisas os alunos compreendam que a água utilizada também é um exemplo 
de mistura homogênea por conter sais minerais dissolvidos.

Em seguida, mostre aos alunos um copo com 100 mL de água e 50 mL de óleo de cozinha e so -
licite que descrevam o que pode ser observado. Provavelmente, eles mencionarão que é possível 
ver os dois componentes da mistura e que, diferentemente da água limpa, a mistura não tem as-
pecto uniforme. Nesse momento, peça a eles que consultem o livro didático e pesquisem o que são 
“misturas heterogêneas”. Incentive novamente o compartilhamento das informações e faça as ade-
quações necessárias. Após o compartilhamento de informações, certifique-se de que a turma enten-
deu os conceitos discutidos e organize um breve fechamento teórico.

Em seguida, mostre-lhes um copo com leite e pergunte:

• Quantos componentes podem ser identificados no conteúdo deste copo?

Provavelmente eles comentarão que há somente um material, e que o leite é homogêneo e uni-
forme. Nesse momento, peça que reflitam sobre a composição química do leite. Explique que o cri -
tério  de  homogêneo  ou heterogêneo é relativo e  depende das  condições  em que são feitas  as 
observações. A olho nu, o leite apresenta-se homogêneo, mas, se o observarmos com auxílio de um 
microscópio, é possível visualizar gotinhas de gordura no líquido branco.
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Dicas de organização

Verifique se a escola dispõe de microscópio e, em caso positivo, mostre aos alunos a presença de gordura 
no leite. Outra possibilidade é mostrar imagens que evidenciem isso.

Mais opções de misturas que podem ser trabalhadas durante a aula:

• misturas homogêneas – água + álcool (etanol) em qualquer quantidade; 200 mL de água + 1 colher de 
chá de sal;

• misturas heterogêneas – água + grãos de alimentos; água + areia (em qualquer quantidade).

Solicite aos alunos que citem outros exemplos de misturas que se enquadrem na classificação 
homogênea ou  heterogênea. Em seguida, faça um quadro na lousa com duas colunas: mistura ho-
mogênea e mistura heterogênea. Peça aos alunos que completem o quadro com exemplos de acor-
do com seu entendimento sobre as categorias. 

Mistura homogênea Mistura heterogênea

água copo de água com óleo

óleo leite

água + álcool (etanol) sangue

Depois, solicite que copiem o quadro no caderno e ilustrem todos os materiais e misturas que 
indicaram para facilitar a interpretação da classificação de cada uma. 

Para finalizar, com os alunos em círculo, peça que compartilhem dúvidas e dificuldades de en-
tendimento sobre o tema. Avalie se conseguiram identificar a diferença entre misturas homogê-
neas e heterogêneas. Se achar necessário, faça novos questionamentos, com outros exemplos de 
mistura que eles não citaram durante a aula, para reforçar o conteúdo e não deixar que restem 
dúvidas sobre o tema.

Aula 2 

Dicas de organização

Providencie os materiais necessários à atividade prática a ser realizada no laboratório ou na sala de aula.

O objetivo desta aula é conhecer e compreender as fases de uma mistura.

Ao iniciar a aula, retome com os alunos o conceito de mistura. Comente com eles que misturas  
são sistemas formados por substâncias diferentes, como água e óleo. Esses conceitos são apresenta-
dos incialmente aos alunos no 4º ano, atendendo à habilidade  EF04CI01.  Contextualize o tema 
mencionando que misturas estão presentes em nosso cotidiano, em alimentos, bebidas, roupas,  
medicamentos, na natureza etc.
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Em seguida, proponha uma atividade prática para investigar o número de fases em misturas. 
O objetivo do experimento é mostrar que fase é cada uma das porções homogêneas que existem 
em um sistema heterogêneo.

Para a atividade prática, dívida os alunos em quatro grupos. Solicite a eles que registrem cada 
etapa com fotografias, vídeos e anotações no caderno.

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamento, colaboração, 
desafio e crescimento cognitivo e atitudinal. Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades. 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



21

Nome:_____________________________________________ Turma:_______________

Data:____/____/________ Professor(a):_______________________________________

Roteiro de atividade prática

Dicas e cuidados

Esclareça  aos  alunos  que  não devem,  em hipótese  nenhuma,  cheirar  ou  experimentar  as  substâncias 
utilizadas durante a atividade prática, pois podem ocorrer alergia, intoxicações e lesões.

Caso ocorram eventuais acidentes em laboratório, procure o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) 
mais  próximo.  Catox  é  um órgão  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  que  serve  de  referência  na  área  de 
toxicologia  clínica  e  possui  diversas  unidades  no  Brasil.  Para  mais  informações,  acesse: 
<www.cvs.saude.sp.gov.br/procura_det.asp?procura_id=6>. Acesso em: 21 set. 2018.

Objetivo
Conhecer e compreender as fases de uma mistura.

Material:
• 5 copos de vidro ou plástico transparente;

• 1 colher de café;

• 500 mL de água;

• 1 moeda;

• 1 colher (de café) de tinta guache (cor de sua preferência);

• 6 colheres (de café) de óleo de cozinha;

• 6 colheres (de café) de sal.

Procedimentos:
1. Coloque os copos na mesa ou bancada e numere-os de 1 a 5.

Bruna Ishihara
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2. Coloque água em todos os copos até a metade.

Bruna Ishihara

3. Adicione os materiais na seguinte sequência:

• copo 1 – 1 colher (de café) de sal e agite bem;

• copo 2 – 1 colher (de café) de tinta guache;

• copo 3 – 1 colher (de café) de óleo de cozinha;

• copo 4 – 1 moeda;

• copo 5 – 5 colheres (de café) de sal + 5 colheres (de café) de óleo de cozinha.

4. Observe e ilustre o que acontece em cada copo, e anote os materiais e o número de fases  
(porções) de cada copo.

5. Analise os resultados obtidos em cada copo estudado e classifique a mistura em homogênea 
ou heterogênea.

6. Preencha a tabela a seguir.

Copo
Número de 
materiais 

Número de fases 
observadas (porções)

Classificação: 
homogênea ou 
heterogênea

1

2

3

4

5
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Informações para o professor

Esta aula experimental tem o objetivo de possibilitar que os alunos apliquem, na prática, os conceitos de 
misturas homogêneas e heterogêneas para analisar sistemas experimentais.

Discuta  com  eles  alguns  fatores  que  afetam  o  processo  de  dissolução  de  materiais,  por  exemplo,  a 
quantidade de materiais adicionados, como o sal. Depois, comente outras situações hipotéticas, trocando sal 
por açúcar ou pó de giz.

É importante que os alunos não confundam as fases com a quantidade de materiais adicionados, além de 
nomearem os sistemas em monofásico (uma fase),  bifásico (duas fases),  trifásico (três fases) e polifásicos 
(quatro fases ou mais). 

Comente que as misturas também podem ser chamadas de sistemas, classificados em homogêneos ou 
heterogêneos.  São  exemplos  de  sistemas:  alimentos,  perfumes,  medicamentos  como  soro  fisiológico 
(homogêneo) e antibióticos (heterogêneos).

"É importante lembrar que toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Por 
exemplo, um sistema composto de água pura e gelo formado dessa água é bifásico, mas não é mistura, pois 
somente há uma substância presente, a água em diferentes estados físicos."

Para finalizar, forme uma roda de conversa e proponha aos alunos que discutam os resultados 
observados. Avalie se eles conseguiram identificar que as fases representam cada uma das porções 
existentes nas misturas heterogêneas. Por meio das observações deles, certifique-se do entendi-
mento das ideias e dos conceitos básicos do tema. Se necessário, retome o conteúdo com explica-
ções e pesquisas, ou faça um breve fechamento teórico.

Peça a eles que formalizem suas observações e conclusões em um texto descritivo. Instrua-os a 
posteriormente utilizar esse texto para a elaboração de um relatório que deverá ser entregue a você 
em uma data estabelecida e será considerado no processo avaliativo.

Para a elaboração do relatório, os alunos podem fazer pesquisas em livros e na internet, tirar 
fotografias do experimento e fazer ilustrações para descrever com detalhes as atividades. Oriente-
-os sobre os tópicos que um relatório deve conter, descritos abaixo.

• Introdução: Descrever misturas e fases, e contextualizar as aplicações na indústria e a impor-
tância para a sociedade.

• Objetivos: Conhecer e compreender as fases de uma mistura.

• Materiais e métodos: Descrever os materiais utilizados e a metodologia (procedimento) segui-
da durante a aula.

• Resultados e discussão: Descrever detalhadamente os resultados obtidos em cada copo. 

• Conclusões: Após análises e discussão dos resultados, descrever o que pode ser concluído com 
relação ao tema e ao objetivo do relatório. 

• Referências: Sites e livros utilizados para a elaboração do relatório.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante da opinião deles. Em cada aula há produção de um 
material escrito – relatórios, quadros, textos descritivos e anotações no caderno. Todas essas pro-
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duções podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram cla-
ras ou foram mal interpretadas; podem, ainda, ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos 
elaboram argumentos coerentes e significativos, isentos de preconceitos e estereótipos, mencionan-
do os conceitos discutidos em sala de aula. 

Questões de avaliação 

1. Complete as lacunas da frase.

Uma mistura homogênea apresenta aspecto _______________, já um sistema hetero-
gêneo apresenta aspecto ________________, e nesse sistema é possível visualizar 
mais de uma ________________.

2. Em um recipiente com tampa foram reunidos os seguintes materiais:  1 L de água,
100 mL de etanol (álcool), 100 mL de óleo de cozinha, 1 colher (de chá) de açúcar e 
uma moeda. Após forte agitação do conteúdo do recipiente e descanso por alguns mi-
nutos, o número de fases é:

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

Respostas

1. Um sistema homogêneo tem aspecto uniforme, já um sistema heterogêneo apresenta aspec-
to não uniforme, e nesse sistema é possível visualizar mais de uma fase.

2. Alternativa c.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de 
obter  conhecimentos  tanto em sua vida escolar  como na prática.  Quando percebem que estão
atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança na própria 
capacidade. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, 
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da au-
toavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de mistu-
ra homogênea e heterogênea?

Identifiquei alguns tipos de mistura 
presentes em meu cotidiano?

Compreendi o significado de fases e 
consegui identificá-las numerica-
mente?

Participei das atividades propostas 
em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas du-
rante as discussões?

Referências
BELL, M. S. Lavoisier no ano um: nascimento de uma nova ciência numa era de revolução. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007.

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química e reações químicas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. v. 1 e 2.

LENZI, E. et al. Química geral experimental. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 

MAIA, D. Química geral: fundamentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

MATEUS, A. L. Química na cabeça: experiências espetaculares para você fazer em casa ou na es-
cola. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

SILVA, D. D. da; FARIAS, R. F. de; NEVES, L. S. das. História da Química no Brasil. Campinas: 
Átomo, 2006. 

UNESP.  Como elaborar  um bom relatório  técnico.  Disponível  em:  <www2.fc.unesp.br/lvq/prex
p03.htm>. Acesso em: 29 ago. 2018.
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2. Transformações químicas

Objetivo de 
aprendizagem

Objeto de 
conhecimento

Habilidade

• Identificar evidências de 
transformações químicas com 
base no resultado de misturas 
de materiais utilizados no 
cotidiano que originam 
produtos diferentes daqueles 
que foram misturados.

• Transformações 
químicas

EF06CI02 – Identificar evidências de 
transformações químicas a partir do 
resultado de misturas de materiais que 
originam produtos diferentes dos que 
foram misturados (mistura de ingredientes 
para fazer um bolo, mistura de vinagre 
com bicarbonato de sódio etc.).

Recursos para o professor

• BARBOSA, L. C. A. Química orgânica: uma introdução para as ciências 
agrárias e biológicas. Viçosa:

• BRASIL. Secretaria da Educação. Dia a dia da educação. Disponível em: 
<www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.ph
p?cid=14>. Acesso em: 29 ago. 2018.

• BUENO, W. et al. Química geral. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.

• EBBING, D. D. Química geral. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A., 1998.

• LISBOA, J. C. F. Investigando tintas de canetas utilizando cromatografia 
em papel. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 7, p. 38-39, 1998. Disponível 
em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc07/exper3.pdf>. Acesso em: 20 set. 
2018.

• UNIVERSIDADE de São Paulo. USP. Departamento de Química. Apostila 
de Química geral experimental. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/
pluginfile.php/827045/mod_resource/content/1/Apostila%20QGExp
%202016_S1.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências, sala de informática ou sala de vídeo.

Introdução do tema
Em nossa rotina nos deparamos com diversas transformações, por exemplo, a mudança de cor 

das folhas das árvores, o amadurecimento dos frutos, o apodrecimento dos alimentos, a queima de 
um palito de fósforo ou de uma folha de papel, o enferrujamento de um prego, a produção de um 
bolo, entre outras.

Todas essas transformações fazem parte do que chamamos de transformação da matéria, trans-
formação química, fenômeno químico ou reação química. Elas podem ser naturais ou artificiais.
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As reações químicas são importantes para manter nosso organismo funcionando adequada-
mente, bem como para produzir energia para outras de nossas necessidades, por exemplo, a quei-
ma de combustíveis para usos diversos.

Dicas de organização ou cuidados

• Reserve a sala de vídeo ou providencie aparelhos para exibir os vídeos sugeridos.

• Solicite auxílio ao professor de Língua Portuguesa para a elaboração do resumo do filme sugerido.

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar o bom encaminhamento pedagógico.

• Providencie a impressão dos textos e dos materiais para o desenvolvimento das aulas.

• Reserve a sala de informática e o laboratório de ciências ou outro local onde seja possível utilizar água 
corrente.

Material:
• 1 colher (de chá) de bicarbonato de sódio;

•  150 mL de água;

• 100 mL de vinagre;

• 1 palha de aço;

• 2 copos de vidro ou plástico transparente de 300 mL;

• 1 colher de chá.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Providencie os materiais necessários à atividade prática a ser realizada no laboratório ou na sala de aula.

Esta aula tem como objetivo levantar e aplicar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os 
conceitos de transformações químicas.

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos:

• O que é transformação?

• É possível observar transformações em nosso dia a dia?

Informações para o professor

Transformações químicas, fenômenos químicos ou reações químicas são processos que modificam a 
natureza da matéria. 

Para mais informações, leia o texto Como a Química funciona. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/
online/qnesc14/v14a02.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018.

Incentive a livre expressão de ideias dos alunos e verifique se eles conseguem identificar algu-
mas transformações químicas que ocorrem no cotidiano. Em seguida, pergunte:
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• Por que o bolo cresce quando vai para o forno?

• Por que a palha de aço de lavar louça enferruja tão rápido?

Avalie se os alunos, após refletirem, conseguem identificar que nesses dois exemplos ocorrem 
transformações nos estados iniciais das substâncias envolvidas. Depois, faça as práticas demons-
trativas a seguir e solicite a eles que, organizados em grupos, observem todos os acontecimentos.

Instrua-os a registrar todas as observações sobre o arranjo experimental, os procedimentos, os 
resultados e as conclusões para elaborarem um relatório científico. Após as demonstrações, peça 
que organizem uma roda de conversa para discutir e compartilhar os resultados com os colegas.

Siga as instruções a seguir.

Roteiro da prática demonstrativa para o professor

Informações para o professor

Instrua os alunos a não cheirar ou colocar na boca quaisquer substâncias utilizadas em  experimentos 
científicos, pois podem causar alergias, intoxicações ou lesões. 

Caso ocorra eventuais acidentes em laboratórios, procure o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox),  
órgão da Secretaria Estadual de Saúde, que serve de referência na área de toxicologia clínica.

Material:
• 1 colher (de chá) de bicarbonato de sódio;

• 150 mL de água;

• 100 mL de vinagre;

• 1 palha de aço;

• 2 copos de vidro ou plástico transparente de 300 ml;

• 1 colher de chá.

Procedimentos
Experimento 1: Palha de aço

1. Coloque 150 ml de água no copo e, em seguida, ponha a palha de aço, deixando uma parte 
dela fora da água.

2. Solicite a atenção dos alunos para observarem o experimento e pergunte novamente:

• O que é transformação?

Provavelmente eles responderão que transformação é a mudança ou alteração de algo. Em se-
guida, questione: 

• Vocês estão observando alguma mudança na montagem desse experimento?

Eles irão responder que não. Nesse momento, reserve o experimento 1 e inicie o experimento 2.

Experimento 2: Vinagre com bicarbonato de sódio

1. Coloque 100 mL de vinagre no copo e adicione 1 colher (de chá) de bicarbonato de sódio, 
sem agitar a mistura. Deixe que os alunos observem. Em seguida, pergunte:

• Vocês estão observando alguma transformação?
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Será possível observar a formação de muitas bolhas. Dessa forma, é provável que os alunos 
respondam que sim. Questione:

• De onde vêm as bolhas? 

Provavelmente eles mencionarão que é da mistura do vinagre com o bicarbonato. Incentive-os 
a pensar sobre o fenômeno e pergunte se o processo foi rápido ou lento. É provável que respon -
dam que foi rápido. Comente que eles devem ter notado que não houve aquecimento do copo e  
que, mesmo assim, bolhas foram liberadas, como se houvesse um processo de fervura.

Promova uma breve discussão sobre esse aspecto e faça perguntas direcionadas até que os alu-
nos cheguem à conclusão de que as bolhas são, na verdade, gases sendo liberados. Comente que o  
gás liberado é o gás carbônico e que o experimento demonstrou uma transformação química resul-
tante da mistura dos materiais (vinagre e bicarbonato de sódio). Em seguida, pergunte se é possí-
vel obter os materiais originais após a reação ter acontecido. 

Diga a eles que na transformação química ocorre a transformação da matéria, portanto, após a 
reação, não há possibilidade de o material voltar ao estado original. Pergunte se eles conhecem 
mais reações químicas.

Incentive a livre expressão de todos. Existe a possibilidade de citarem a queima de papel, ma-
deira, entre outras. Caso não respondam o esperado, promova uma breve discussão sobre o pro-
cesso de combustão, explique que é uma reação irreversível, pois não é possível, após a combustão, 
ter novamente a madeira, o papel ou qualquer outro material em seu estado original.

Encerre a discussão e questione o que aconteceu com a palha de aço na água. Provavelmente, a 
reação ainda não terá acontecido, então aproveite e incentive-os a pensar sobre a velocidade das  
reações químicas e compare os exemplos discutidos anteriormente. Comente que o experimento 
continuará na próxima aula.

Encerre a aula solicitando aos alunos que descrevam os experimentos 1 e 2 e toda a discussão no 
caderno, eles também devem desenhar as etapas. Se preferir, coloque tópicos na lousa para auxiliá-los.

Aula 2

Dicas de organização

Verifique previamente com a direção da escola a possibilidade de preparar um bolo com a turma.

O objetivo dessa aula é trabalhar os conceitos de transformações químicas e evidenciar a for-
mação de novos produtos após as reações químicas.

Inicie a aula retomando os conceitos abordados na aula anterior, como a definição de transfor-
mação química, mistura de materiais e velocidade das reações. Durante a retomada do conteúdo, 
verifique se os alunos conseguiram descrever os experimentos 1 e 2, destacando as ideias e os con-
ceitos principais, e faça o fechamento teórico com as adequações conceituais necessárias. 

Na sequência, retome o experimento 1, que ficou reservado. Mostre aos alunos o que aconte-
ceu com a palha de aço, sem comentar ou entrar em detalhes. Após todos observarem a palha de  
aço, questione-os sobre os resultados. Provavelmente eles responderão que a palha de aço enferru-
jou. Em seguida, pergunte: 

• O fenômeno envolvido no experimento também faz parte de uma transformação química? 
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Ouça as respostas e, se necessário, complemente-as comentando que o fenômeno se trata de 
uma transformação química chamada oxidação de metais. Depois, solicite que pesquisem no livro 
didático ou na internet outros exemplos de oxidação e respondam aos questionamentos abaixo:

• Por que as reações acontecem em tempos diferentes?

• Durante as transformações químicas, ocorre mudança de cor, cheiro ou textura?

Provavelmente, eles encontrarão exemplos de prego, portões, carros e navios enferrujados, en-
tre outros metais. Discuta cada um desses exemplos, o tempo médio para que ocorra a transforma-
ção  e  suas  características,  como  mudança  de  cor  e  textura.  Faça  com  que  reflitam  sobre  as 
atividades realizadas em sala de aula passada e comparem as características de cada tipo de trans-
formação química. Essa atividade possibilitará a eles que verifiquem que existem diferentes tipos 
de transformação, que podem alterar cor, cheiro e textura de maneiras distintas.

Se possível, proponha aos alunos o preparo de um bolo. Escolha previamente com eles uma re-
ceita simples, que atenda à preferência da maioria. Peça que anotem no caderno os ingredientes e o 
modo de preparo do bolo escolhido. Ao preparar a receita, os alunos poderão observar a transforma-
ção química da mistura dos diversos ingredientes. Porém, se não for possível realizar a atividade, 
apresente vídeos e encaminhe a aula normalmente com as discussões e pesquisas propostas adiante. 

Depois de preparado o bolo, explique aos alunos que o fermento em pó químico é uma mistu-
ra e que um de seus componentes é o bicarbonato de sódio. Em seguida, instrua-os a pesquisar no 
livro didático ou em outros materiais disponíveis as respostas para as seguintes perguntas de dire-
cionamento:

• Por que o bolo cresce?
• O que é necessário para que o bolo cresça?
• É possível observar alguma transformação na massa após a adição do fermento em pó quími-

co? Explique.
• A temperatura interfere no crescimento?
Depois, organize uma roda de discussão para que os alunos debatam os resultados. Proponha 

que comparem a atividades de preparar o bolo com a atividade em que houve a mistura do vina-
gre com o bicarbonato de sódio (realizada na aula 1). Verifique se eles conseguem perceber que a 
reação é muito parecida, uma vez que no fermento do bolo existe o bicarbonato de sódio e outros 
componentes e que os gases liberados fazem o bolo crescer.

Nesse momento, solicite aos alunos que façam uma pesquisa na internet sobre quais são os ga-
ses liberados durante o processo de crescimento do bolo.

Ao misturar o fermento químico à massa do bolo, ele reage com o leite ou a água (dependendo 
do ingrediente utilizado). Ao misturar o fermento à massa do bobo, o bicarbonato e sódio, mistura-
do com outras substâncias presentes no pó do fermento, ao entrarem em contato com à água, que 
permite a dissolução deles, libera um gás. Essa reação química tem como produto a formação de 
gás carbônico. A decomposição térmica do fermento químico envolve a liberação de água gasosa,  
que expande dentro do bolo junto com o CO2. A água ajuda no crescimento do bolo quando levado 
ao forno, pois o gás é liberado na forma de pequenas bolhas, que expandem a massa. O calor do 
forno faz com que a reação aconteça mais rapidamente, produzindo, assim, mais gás carbônico e 
mais bolhas (as bolhas liberadas também são de água, ajudando o bolo no cozimento). Dessa for-
ma, a massa expande-se e gradativamente vai cozinhando.

Após a discussão em sala de aula, proponha ao aluno que elabore um texto dissertativo sobre os 
conceitos, ideias e fenômenos trabalhados na aula. Proponha também que eles pesquisem e acrescen-
tem desenhos e outros tipos de imagem relacionados ao tema para exemplificar os conceitos.
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Aula 3

Dicas de organização

Agende uma data para usar a sala de vídeo.

Se possível, solicite a presença da professora de Língua Portuguesa para auxiliar na atividade de resumo 
do vídeo.

O objetivo desta aula é mostrar que, durante as reações químicas, nada se perde, tudo se trans-
forma, além de inserir novos conceitos técnicos para o desenvolvimento dos alunos.

Inicie a aula solicitando aos alunos que leiam seus textos produzidos conforme as orientações 
dadas no final da aula 2. Aproveite o momento para verificar se todos conseguiram desenvolver a  
atividade. Caso os alunos tenham dúvidas, faça uma breve retomada do conteúdo e escreva tópi-
cos na lousa para auxiliá-los.

Em seguida, exiba o vídeo Tudo se transforma, substâncias químicas, história dos elementos quími-
cos, do canal CCEAD PUC-Rio. Esse vídeo foi produzido pela PUC-Rio em parceria com o Ministé-
rio da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação; tem cerca de nove minutos e pode ser facilmente encontrado por meio de ferramentas 
de busca na internet.

Depois, organize uma breve discussão sobre os temas abordados no vídeo e, com o auxílio do 
professor de Língua Portuguesa, instrua os alunos a elaborar um resumo do que foi discutido no 
vídeo para finalizar a aula. 

Solicite aos alunos, organizados em grupos, que façam uma atividade extraclasse. Proponha 
que desenvolvam cartazes sobre o vídeo, com imagens, recortes de revistas e ilustrações próprias. 
Estabeleça uma data para a apresentação e, nesse dia, deixe-os à vontade para expor  suas ideias e 
discutir os principais conceitos do vídeo. Fique atento a possíveis equívocos conceituais e corrija-
-os. Após as apresentações, exponha os cartazes no mural de informações da escola. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões deles. Em cada aula, há produção de um 
material escrito – anotações no caderno, resumos e cartazes. Todas essas produções podem lhe for-
necer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram claras ou foram mal inter-
pretadas;  elas  podem,  ainda,  ser  analisadas  e  avaliadas.  Verifique  se  os  alunos  elaboram 
argumentos coerentes e significativos, isentos de preconceitos e estereótipos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala de aula. 

Questões de avaliação 

1. Entre as alternativas a seguir, a que representa uma transformação química é:

a) água fervendo.

b) gelo derretendo.

c) papel sendo picado.

d) amadurecimento de frutas.

e) roupas secando no varal.
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2.  Descreva com suas palavras o que é possível verificar durante as transformações 
químicas.

Respostas

1. Alternativa d.

2. Resposta pessoal. Algumas respostas possíveis são: mudança de cor, textura, cheiro, libera-
ção de gases.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança na própria capacidade. A 
autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de 
propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sua 
aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da autoavaliação podem 
ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o significado de transformação química e suas 
consequências?

Consigo reconhecer uma transformação química?

Consigo identificar os fenômenos químicos na natureza?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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3. Separação de materiais

Objetivo de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Conhecer e discutir os diferentes 
métodos de separação de misturas.

• Separação de materiais EF06CI03 – Selecionar métodos mais 
adequados para a separação de 
diferentes sistemas heterogêneos a partir 
da identificação de processos de 
separação de materiais (como a 
produção de sal de cozinha, a destilação 
de petróleo, entre outros).

Recursos para o professor

• AIA, D. Química geral: fundamentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

• BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química, a ciência central. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005.

• DESTILAÇÃO. Educação Pública. Disponível em: <www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/quimica/
sensibilidade/saibamais02_b.html>. Acesso em: 30 ago. 2018.

• LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. São Paulo: E. Blucher, 1999.

• LISBOA, J. C. F. Investigando tintas de canetas utilizando cromatografia em papel. Química Nova na Escola, 
São Paulo, n. 7, p. 38-39, 1998. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc07/exper3.pdf>. Acesso 
em: 17 set. 2018.

• SANTOS, S. P. Os diferentes processos de separação de misturas. Portal do Professor. Disponível em: <http://
portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28000>. Acesso em: 29 ago. 2018.

• TKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências, sala de informática ou sala de vídeo.

Introdução do tema
Os materiais naturais e os sintéticos (produzidos em laboratório) que conhecemos são, em ge-

ral, misturas de várias substâncias. 

Muitas vezes, para preparar determinados tipos de alimento, fazemos a separação ou a junção 
de elementos. Para preparar um café, por exemplo, é necessário separar o material sólido, por meio 
de um filtro, que pode ser de pano ou de papel.
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Portanto, é importante entendermos como as misturas podem ser separadas e que os métodos 
de separação estão presentes em nosso cotidiano, nas indústrias, nos laboratórios de medicamen-
tos etc. 

Dicas de organização ou cuidados

• Agende uma data para usar a sala de vídeo ou providencie aparelhos para exibir os vídeos sugeridos.

• Solicite auxílio ao professor de Língua Portuguesa para a elaboração do resumo do filme. 

• Teste previamente os experimentos para assegurar o bom encaminhamento pedagógico.

• Providencie a impressão dos textos e dos materiais para o desenvolvimento das aulas.

• Agende uma data para usar a sala de informática, o laboratório de ciências ou outro local onde seja 
possível utilizar água corrente.

Material:
• 5 papéis-filtro para café;

• canetas  coloridas hidrográficas (preferencialmente nas cores azul,  preta,  verde,  amarela  e 
vermelha);

• 5 lápis;

• 5 réguas;

• 5 tesouras;

• 500 mL de água;

• 200 mL de álcool (etanol);

• 5 copos de vidro ou plástico transparente.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização
Providencie os materiais necessários à atividade prática a ser realizada no laboratório ou na sala de aula.

Agende uma data para usar o laboratório de informática.

Esta aula tem como objetivo levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos 
associados a alguns processos de separação de misturas.

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos:

• O que significa separação?

• Quando coamos suco de laranja, estamos separando a mistura de suco com bagaço. Quais 
outros tipos de separação de misturas realizamos no dia a dia?

Provavelmente os alunos irão responder que separação consiste em separar componentes mistu-
rados. Alguns possíveis exemplos são a separação de grãos de feijão antes do cozimento, folhas para 
o preparo de chás, peneiração de areia etc. Se necessário, contextualize a explicação dando outros 
exemplos de separação, como o aspirador de pó, que filtra o ar, e a vela porosa, que filtra a água.
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Aproveite  o  momento para retomar o conceito  de misturas  e  problematize citando alguns 
exemplos comuns, por exemplo, leite com achocolatado (mistura heterogênea), sangue (mistura 
heterogênea), um litro de água com uma colher de sopa de sal (mistura homogênea), o ar (mistura  
homogênea). Comente que é possível separar misturas sólidas, líquidas e gasosas, e que cada mis-
tura exige uma técnica de separação específica. 

Em seguida, proponha que reflitam sobre métodos simples de separação de misturas e selecio-
nem os mais indicados para cada situação. Cite por exemplo: Qual é o melhor método para separar 
o lixo? Água com areia? Água com sal? Areia e rochas? Escute as respostas e veja se conseguem 
descrever métodos cotidianos, como catação, evaporação e filtração. Solicite que confiram suas res-
postas consultando brevemente o livro didático, peça que busquem também informações sobre os 
principais métodos de separação de misturas descritos, relacionando-os com o tipo de mistura es-
pecífica (homogênea ou heterogênea), e depois as compartilhem em uma roda de conversa. Escute-
-os atentamente e, se necessário, complemente as informações.

Após a discussão inicial, encaminhe os alunos ao laboratório de ciências e proponha uma ativi-
dade prática de cromatografia em papel. O objetivo do experimento é verificar, na prática, como 
ocorre a separação de materiais por meio da técnica de cromatografia.

Para a atividade prática, divida os alunos em quatro grupos, distribua o roteiro a seguir e soli-
cite a eles que registrem cada etapa com fotografias, vídeos e anotações no caderno. Auxilie os alu-
nos com os registros fotográficos e as filmagens.

Informações para o professor
Esta aula experimental consiste em levar o aluno a praticar os métodos de separação para analisar 

sistemas experimentais.

Cromatografia é uma técnica utilizada para determinar o número de substâncias de uma mistura, bem 
como identificar quais são essas substâncias. Existem muitos tipos de cromatografia: gasosa, líquida, em 
coluna, em camada delgada, entre outras, sendo a cromatografia em papel o primeiro tipo a ser utilizado.

 O método cromatográfico, que será utilizado no experimento a seguir, é um processo de separação de 
sólidos que serão arrastados por um meio líquido (solvente) através da movimentação da fase líquida sobre 
a fase sólida. Elas são conhecidas como fase móvel e fase estacionária.

A fase estacionária é a parte em que o componente se movimenta e se fixa. No caso do experimento 
proposto nesta aula, o papel.

A fase móvel é um líquido ou gás que arrasta os componentes da mistura pela fase estacionária. Neste 
experimento, a fase móvel (água e álcool) sobe, por capilaridade, pelo papel e arrasta as substâncias 
presentes na tinta da caneta.

Para mais informações sobre a técnica, leia:

• OLIVEIRA, G. A. de; SILVA, F. C. Cromatografia em papel: reflexão sobre uma atividade experimental 
para discussão do conceito de polaridade. Química Nova na Escola. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_2/08-RSA-22-16.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.

• RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. 
Química Nova na Escola. Disponível em: <http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/quimica/sbq/
QNEsc29/08-EEQ-0707.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.

• SALATINO, M. L. F. Técnicas básicas de cromatografia. e-Disciplinas. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1842690/mod_resource/content/1/Aula%202%20-%20T
%C3%A9cnicas%20de%20cromatografia.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2018.

• UFSC. Departamento de Química. Experiência 05: cromatografia em papel. Disponível em: 
<http://qmcbasica.paginas.ufsc.br/files/2014/08/EXPERIENCIA_cromatografia.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.
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Nome:____________________________________________ Turma:________________

Data:____/____/________ Professor(a):_______________________________________

Roteiro de atividade prática

Informações para o professor

Instrua os alunos a não cheirar ou colocar na boca quaisquer substâncias utilizadas em experimentos 
científicos, pois podem causar alergias, intoxicações ou lesões. 

Caso ocorram eventuais acidentes nos laboratórios, procure o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox), 
órgão da Secretaria Estadual de Saúde que serve de referência na área de toxicologia clínica.

Objetivo
Compreender e aplicar o processo de separação de misturas por meio da técnica de cromato-

grafia em papel.

Material:
• 1 papel-filtro para café;

• canetas coloridas hidrográficas (preferencialmente nas cores azul, preta, verde e vermelha);

• lápis;

• régua;

• tesoura sem ponta; 

• 100 mL de água;

• álcool (etanol);

• 1 copo de vidro ou plástico transparente.

Procedimentos
1. Pegue o papel-filtro e corte-o no formato retangular com as seguintes medidas: 10 cm de al-

tura e 5 cm de largura.

2. Meça 1,5 cm na parte inferior do papel e trace com o lápis uma linha fina, conforme a ilustra-
ção a seguir:
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Denis Cristo

3. Coloque pingos da tinta de cada caneta na parte inferior da tira de papel. Cuidado para não 
colocar as tintas muito próximas da extremidade, siga a marca a lápis que você fez. A distân-
cia entre os pontos deve ser de 0,5 cm. Coloque a quantidade de tinta que couber no papel,  
conforme a ilustração a seguir, e anote a disposição das cores no caderno.

Denis Cristo
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4. Pegue o copo e coloque nele uma quantidade de água que não alcance as bolinhas de tinta 
que você fez (quantidade suficiente apenas para molhar a extremidade do papel, conforme a 
ilustração a seguir):

Denis Cristo

5. Observe o que ocorre com o passar do tempo e registre o que notar por meio de fotografias 
ou filmagens.

6. Quando o líquido subir por todo o papel-filtro, retire o papel do copo e deixe-o secar.

7. Anote os fatos observados.

8. Repita o mesmo procedimento, colocando álcool em vez de água no copo.

Após o término da atividade prática, pesquise e responda às seguintes questões:

1. O que aconteceu com as tintas das canetas com o tempo?

2. Quais tinham mais de uma cor e quais tinham apenas uma?

3. Quais cores foram observadas na separação de cada tinta?

4. Quais tintas tinham as mesmas cores? Descreva.

5. Qual é a diferença observada ao usar álcool em vez de água no experimento? 
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Depois do experimento, estipule um tempo para os alunos responderem às questões e, em se-
guida, faça um quadro na lousa para corrigi-las coletivamente, conforme o modelo a seguir.

Questão água álcool

1.

2.

3. 

4.

5.

Com esse experimento, os alunos devem compreender como ocorre a separação dos compo-
nentes das tintas, que são misturas, por meio da técnica de cromatografia em papel.

Espera-se que eles observem que: 

• nem todas as cores usam apenas um pigmento, muitas são formadas com duas ou mais cores;

• algumas cores sobem mais rápido que outras;

• existe diferença de tempo e de separação de cores em meio aquoso e alcoólico.

Reserve o final da aula para que os grupos se organizem e iniciem a elaboração, em conjunto, de 
um texto descritivo sobre os resultados e conhecimentos aprendidos na atividade prática. Instrua os 
alunos a responder às questões a seguir e incluir as respostas no texto descritivo da prática realizada. 
Proponha que completem o texto pesquisando mais informações sobre o tema na internet.

1. Qual é a composição das tintas das canetas?

2. Como as tintas das canetas são fabricadas?

3. Qual é a aplicação da cromatografia na indústria farmacêutica?

Os grupos devem começar a pensar nos textos em sala de aula, completar sua elaboração em 
uma atividade extraclasse (casa ou biblioteca) e trazê-los prontos para serem entregues na aula se-
guinte, pois serão objetos de avaliação.

Aulas 2 e 3 

Dicas de organização

Solicite,  com  antecedência,  a  presença  do  professor  de  Arte  para  auxiliar  no  desenvolvimento  dos 
cartazes.

Inicie a aula solicitando que os alunos se organizem em círculo para discutir os textos descriti -
vos da atividade prática da aula 1 e assim retomar os conceitos sobre alguns métodos de separa -
ção. Avalie, por meio da discussão, se os alunos estão com dúvidas; neste caso, retome o conteúdo.

Solicite aos alunos que leiam as respostas das questões 1, 2 e 3. Nesse momento, eles já saberão 
que muitas tintas são derivadas do petróleo. Aproveite para discutir o uso e a importância do pe-

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



41

tróleo para a humanidade. Em seguida, peça a eles que se organizarem em quatro grupos de qua-
tro integrantes cada e, com o auxílio do professor de Arte, pesquisem informações e elaborem car-
tazes com imagens impressas de sites, recortes de revistas e ilustrações próprias sobre os métodos 
mais adequados aos processos de separação indicados a seguir.

1. Destilação do petróleo: processo de separação e utilização na indústria e impacto ambiental.

Informações para o professor

Esse tema é de extrema relevância para o entendimento dos métodos de separação, além de conscientizar 
os alunos do fato de que a extração do petróleo gera impactos ambientais e sociais tanto diretamente quanto 
indiretamente.

Auxilie-os a pesquisar os benefícios e os malefícios do petróleo.

2. Dessalinização da água do mar.

Informação para o professor

Além de tratar dos métodos de separação, esse tema tem a finalidade de apresentar uma solução para um 
dos maiores problemas da humanidade: a falta de água potável.

Auxilie os alunos a pesquisar a escassez de água que vem assombrando o planeta e também o consumo 
consciente da água.

3. Método de separação utilizado em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Informação para o professor

Esse tema tem a finalidade de apresentar aos alunos métodos de remoção de resíduos, contaminantes e 
poluentes.

Auxilie os alunos a pesquisar os problemas gerados pela falta de tratamento da água.

4. Métodos de separação utilizados na indústria farmacêutica.

Informações para o professor

Esse tema é importante para o entendimento das etapas de produção de medicamentos, essenciais na 
indústria farmacêutica para garantir a qualidade do medicamento.

Sugira aos alunos pesquisarem o método de centrifugação na indústria farmacêutica.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



42

Recursos para o professor

• MEC FLIX. Destilação fracionada e as principais frações do petróleo. 
Disponível em: <http://mecflix.mec.gov.br/playlist/videos-39/destilacao-
fracionada-e-as-principais-fracoes-dopetroleo>. Acesso em: 18 set. 2018.

• Dessalinizar a água é cada vez mais viável. Revista Em Discussão. 
Disponível em: <www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/escassez-
de-agua/materia.html?materia=dessalinizar-a-agua-e-cada-vez-mais-
viavel.html>. Acesso em: 18 set. 2018.

• Tratamento de esgotos. Sabesp. Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/
site/interna/Default.aspx?secaoId=49>. Acesso em: 18 set. 2018.

• UFSC. Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. 
Centrifugação. Disponível em: <https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/
772387/mod_resource/content/0/OPERACOES/Centrifugacao.pdf>. Acesso 
em: 18 set. 2018.

Após a elaboração dos cartazes, instrua os alunos a formar um círculo e apresentar brevemente 
seus trabalhos. Incentive a livre expressão de ideias, com respeito, debate e compartilhamento de 
informações. 

Verifique se nas pesquisas eles identificaram a importância dos métodos de separação, se com-
preenderam a relevância dos temas para o meio ambiente e para a sociedade.

Por fim, divulguem os cartazes para toda a comunidade escolar, colocando-os no mural de in-
formações da escola. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões deles. Em cada aula, há produção de um 
material escrito – anotações no caderno, questões, texto descritivo e cartazes. Todas essas produ-
ções podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram claras 
ou foram mal interpretadas; podem, ainda, ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elabo-
ram argumentos coerentes e significativos, isentos de preconceitos e estereótipos, mencionando os 
conceitos discutidos em sala de aula. 

Questões de avaliação 

1. O papel-filtro é fundamental na filtração comum. Sem ele, não seria possível separar os 
componentes da mistura, pois ambos escoariam pelo funil. Ele é indicado para qual sis-
tema?

a) Heterogêneo, gás e sólido.

b) Heterogêneo, sólido e líquido.

c) Homogêneo, sólido e líquido.

d) Homogêneo, líquido e líquido.

e) Heterogêneo, sólido e sólido.
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2. Quando preparamos um chá, a água quente faz:

a) filtração dos componentes.

b) peneiração dos componentes.

c) extração dos componentes.

d) decantação dos componentes.

e) destilação dos componentes.

Respostas

1. Alternativa b.

2. Alternativa c.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança na própria capacidade. A 
autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de 
propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sua 
aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da autoavaliação podem 
ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi a ideia geral dos métodos de separação?

Consigo reconhecer e aplicar em meu dia a dia métodos de 
separação?

Consigo identificar a importância dos métodos de separação 
para a humanidade?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como 
seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múlti -
pla escolha. 

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às habilidades a seguir.

• EF06CI01 – Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais 
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.).

• EF06CI02 – Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de mistu-
ras de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de in-
gredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

• EF06CI03 – Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas hete-
rogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produção de 
sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

• EF06CI04 – Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais.

Ao final, há um gabarito com orientações, uma grade de avaliação do desempenho e uma ficha 
de acompanhamento individual do aluno.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



46

Acompanhamento da aprendizagem

1o bimestre

Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

O texto abaixo será utilizado para a resolução das questões 1 e 2.

O bolo de fubá é uma das receitas mais populares e deliciosas da nossa culinária. O fubá é uma 

farinha de milho fina, muito utilizada pela população brasileira, especialmente os povos indígenas.

Para o preparo do bolo de fubá, os ingredientes são simples: óleo, ovos, açúcar, leite ou água,  

fubá, farinha de trigo e fermento em pó. 

Após a leitura do texto, responda:

1. No preparo de um bolo, é possível ver o aumento do volume de sua massa, dito popu-
larmente como “crescimento do bolo”. Em sua opinião, por que o volume aumenta?

2. A química está presente no preparo de um bolo? Explique.

O texto abaixo servirá de apoio para a resolução das questões 3 e 4.

[...]  No  Brasil,  a  utilização  das  plantas  medicinais  usadas  no  tratamento  de  doenças  está 

totalmente ligada às culturas indígenas, negras e dos imigrantes europeus. [...]

Portal do Professor. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica
Aula.html?aula=5212>. Acesso em: 31 ago. 2018.

3. Qual é a diferença entre os medicamentos naturais e artificiais? Cite exemplos.
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4. Todo medicamento natural  pode ser  utilizado sem prescrição médica,  em qualquer 
quantidade? Explique.

5. O método de filtração simples está presente na indústria farmacêutica, na produção de 
medicamentos diversos, em nosso cotidiano, no preparo de um cafezinho e na estação 
de tratamento de água (ETA).

Sabendo da importância do método de filtração, descreva-o.

6. Na limpeza das casas é comum o uso do aspirador de pó como um equipamento que 
recolhe pequenas partículas de poeira e sujeira. O método de separação envolvido na 
utilização do aspirador de pó é:

a) centrifugação.

b) decantação.

c) peneiração.

d) destilação.

e) filtração.

7. As porções que compõem uma mistura são chamadas de fases, portanto, para uma 
mistura existir é necessário no mínimo dois componentes, por exemplo, água e óleo. 
Assim, classifique a mistura: água, areia, etanol (álcool etílico), gasolina, pedregulho, li -
malha de ferro de acordo com seu número de fases.

a) 2 fases

b) 3 fases

c) 4 fases

d) 5 fases

e) 6 fases
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  8. As misturas estão presentes em diversas situações do dia a dia. No café da manhã, 
por exemplo, muitas pessoas costumam tomar o famoso café com leite. Das alternati-
vas abaixo, qual é a única que só tem misturas?

a) Alumínio, cobre, água da torneira.

b) Aço, bronze, madeira compensada.

c) Ar, nitrogênio, gasolina.

d) Prata, ferro, sangue.

e) Leite, sangue, oxigênio.

  9. Em nossa rotina observamos diferentes tipos de transformações, que podem ser físicas 
ou químicas. Qual das alternativas a seguir não apresenta transformação química?

a) Roupa secando no varal.

b) Fruta apodrecendo.

c) Comprimido efervescendo na água.

d) Queima de gasolina.

e) Formação de ferrugem em um navio.

10. Fenômeno é um processo de transformação da matéria e pode ser classificado como 
químico ou físico. A única alternativa correta referente a fenômeno químico é:

a) gelo derretendo em um copo.

b) reflexo da luz na água do mar.

c) prego enferrujando.

d) papel sendo picado.

e) água evaporando.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



49

Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar evidências de transformações químicas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI02

Resposta:  O fermento em pó é responsável pelo aumento do volume da massa do bolo. As 
substâncias presentes no fermento em pó, ao serem dissolvidas na água ou na água presente no lei-
te do bolo, formam gás carbônico e, durante a sua liberação, fazem o bolo “crescer” (aumenta de 
volume). Este é um fenômeno químico.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de transformação química, 
dando especial atenção às transformações com liberação de gases. Solicite uma pesquisa sobre rea-
ções químicas e, depois, peça que listem as principais reações químicas encontradas no dia a dia. 

Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar evidências de reações químicas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI02

Resposta:  Sim. A produção de um bolo envolve transformação, ou seja, reação química. Du-
rante a mistura dos ingredientes com o fermento em pó químico, é possível ver pequenas bolhas 
de gás sendo liberadas. Isso se deve à reação química, o gás carbônico que faz o bolo crescer, tor-
nando a massa leve e macia. Essa reação é favorecida pelo aquecimento.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de evidências de transfor-
mação química. Solicite uma pesquisa sobre a função do fermento químico no preparo de um bolo.

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as diferenças de medicamentos naturais e sintéticos.

Habilidade desenvolvida: EF06CI04

Resposta: Medicamentos artificiais são sintéticos, produzidos na indústria, por exemplo, dipi-
rona,  paracetamol,  diclofenaco sódico.  Já os  medicamentos naturais  são extraídos da natureza, 
como chá de gengibre e de folhas.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de medicamentos, junta-
mente com seus malefícios e benefícios. Solicite uma pesquisa sobre a produção de medicamento 
natural e sintético e a apresentação dos dados obtidos em um cartaz.

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os benefícios e os malefícios dos medicamentos naturais e sintéticos.

Habilidade desenvolvida: EF06CI04

Resposta: Não. Mesmo o medicamento sendo natural, existe uma posologia a ser seguida, para 
evitar danos ao organismo.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de posologia de medica-
mentos. Proponha uma discussão em grupo sobre posologia de medicamentos naturais e sintéti-
cos.  Realiza  também atividades  práticas  de  leitura  de  bulas  e  pesquisas  sobre  a  posologia  de 
diversos medicamentos. Se achar conveniente, proponha ainda que os alunos pesquisem os ensaios 
clínicos realizados para o desenvolvimento de novos medicamentos.

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os diferentes métodos de separação.

Habilidade desenvolvida: EF06CI03

Resposta: O método de filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas (sólido/
líquido ou sólido/gás). Esse processo consiste basicamente em passar a mistura através de um meio 
filtrante (papel-filtro, por exemplo), de modo que a fração sólida da mistura fique retida nesse fil-
tro e a fração líquida ou gasosa, passe por ele e seja recolhida em um recipiente. São exemplos a fil-
tração do pó de café e do ar nos aparelhos de ar condicionado.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de métodos de separa-
ção. Faça com eles um experimento sobre filtração de água; depois, solicite a eles que elaborem um 
relatório sobre essa prática. Aproveite o tema e solicite também que pesquisem outros métodos de 
separação de misturas heterogêneas. Depois, proponha uma roda para a discussão e o comparti-
lhamento de informações.
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Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os métodos de separação de materiais.

Habilidade desenvolvida: EF06CI03

Resposta: alternativa e.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois centrifugação envolve rotação rápida do recipiente em 
que se encontra a mistura. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por re-
cordar apenas do processo de separação. 

b) Essa alternativa está incorreta, pois para existir a decantação é preciso um meio líquido. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar sistemas de filtração, 
que são associados com decantação, especialmente se relacionou filtração com tratamento 
de água, que também envolve decantação. 

c) Essa alternativa está incorreta, pois o método de peneiração envolve apenas materiais gros-
seiros. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar apenas dos 
componentes maiores retidos no filtro do aspirador de pó.

d) Essa alternativa está incorreta, pois destilação envolve meio líquido e fonte de aquecimento. 
É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar apenas do processo de 
separação de materiais.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome o conceito de métodos de separação 
de misturas homogêneas e heterogêneas, reforçando que cada mistura exige um método específico 
de separação. Proponha uma pesquisa sobre principais métodos de separação da questão (filtração, 
decantação, centrifugação, destilação e peneiração) e uma apresentação com compartilhamento de 
informações e discussão.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Identificar o número de fases das misturas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI01

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois a mistura água, areia, etanol (álcool), gasolina, pedregu-
lho, limalha de ferro é formada por mais de duas fases. É possível que o aluno tenha assina-
lado essa alternativa por confundir fase com estado físico.
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b) Essa alternativa está incorreta, pois a mistura é formada por mais de três fases. É possível que 
o aluno tenha assinalado essa alternativa por ter associado apenas a diferença de cores da 
mistura, uma vez que na mistura dos componentes citados é possível visualizar três cores.

c) Essa alternativa está incorreta, pois a mistura é formada por mais de quatro fases. É possí-
vel que o aluno tenha assinalado essa alternativa por ter associado três sólidos (areia, pedre-
gulho e limalha de ferro) e o restante da mistura líquido, totalizando quatro fases.

e) Essa alternativa está incorreta, pois a mistura é formada por cinco fases. É possível que o alu-
no tenha assinalado essa alternativa por ter associado a quantidade de componentes da mis-
tura, que são seis, sem atentar que água e etanol se misturam, formando apenas uma fase.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome o conceito de fases de misturas hete-
rogêneas, reforçando que fase é cada uma das partes que compõem uma mistura. Se possível, soli-
cite que realizem o experimento com as mesmas substâncias da atividade – água, areia, etanol 
(álcool), gasolina, pedregulho, limalha de ferro) – para verificarem o número de fases na prática.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Identificar e evidenciar misturas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI01

Resposta: alternativa b.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois cobre não é mistura, é uma substância. É possível que o 
aluno tenha assinalado essa alternativa por não atentar ao fato de que todos os itens deveri-
am ser misturas.

c) Essa alternativa está incorreta, pois nitrogênio não é mistura, é uma substância pura. É pos-
sível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar que o nitrogênio também 
está presente na composição atmosférica.

d) Essa alternativa está incorreta, pois prata e ferro não são misturas, são substâncias puras. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por se tratar de dois metais, no reci-
piente, formando uma mistura, juntamente com o sangue.

e) Essa alternativa está incorreta, pois oxigênio não é mistura, e sim substância. É possível que 
o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar que o oxigênio também está presente 
na composição atmosférica, fazendo parte da mistura de gases.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome a definição de misturas e de tipos de 
mistura (heterogênea e heterogênea). Se possível, solicite que tragam para a próxima aula pedaços 
de metais puros, como ferro, cobre e alumínio, facilitando, assim, a discussão e o melhor entendi-
mento. Ou solicite pesquisas e leituras sobre os temas.
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Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Identificar e evidenciar transformações químicas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI02

Resposta: alternativa a.

Distratores

b) Essa alternativa está incorreta, pois o apodrecimento das frutas envolve transformação quí-
mica, uma vez que há modificação na composição das frutas após o apodrecimento (como 
cor, sabor e cheiro). É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar 
que o apodrecimento de frutas é um processo natural, não necessitando de intervenção de 
processos específicos.

c) Essa alternativa está incorreta, pois a efervescência do comprimido envolve transformação 
química: há liberação de gás carbônico durante a reação. É possível que o aluno tenha assina-
lado essa alternativa por não recordar que a liberação de gases faz parte de reação química.

d) Essa alternativa está incorreta, pois a queima da gasolina envolve a transformação química do 
combustível em outros gases, modificando sua composição original, que também pode ser 
evidenciada pela liberação de calor. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa 
por recordar que líquidos em contato com fogo tendem a evaporar, por exemplo, a água.

e) Essa alternativa está incorreta, pois a formação de ferrugem no navio envolve transformação 
química, que é um processo irreversível, assim como um prego ou um portão em decomposi-
ção. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar que processos de 
decomposição de navios são lentos, e reações químicas tendem a ser mais rápidas.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome a definição de transformação quími-
ca. Solicite aos alunos que realizem uma pesquisa na internet ou em livros didáticos sobre fenôme-
nos físicos e químicos e elaborem cartazes com exemplos dos fenômenos e diferenças entre eles.

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Identificar e evidenciar as diferenças de fenômenos químicas e físicas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI02

Resposta: alternativa c.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois o derretimento do gelo é um fenômeno físico, não há 
modificação na composição da água. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternati-
va por recordar do processo de mudança de estado sólido para líquido.
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b) Essa alternativa está incorreta, pois o reflexo da luz na água do mar é um fenômeno físico. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por achar que reflexão é um fenôme-
no químico.

d) Essa alternativa está incorreta, pois quando picamos uma folha de papel, modificamos seu 
tamanho e formato, mas ela não deixa de ser papel. É possível que o aluno tenha assinalado 
essa alternativa relacionar a mudança de formato e tamanho com uma transformação.

e) Essa alternativa está incorreta, pois evaporação da água é um fenômeno físico, não há modi-
ficação na constituição da matéria. Sua composição continua sendo constituída somente por 
água. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar do processo de 
mudança de estado líquido para vapor.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome a definição de fenômenos químicos. 
Solicite que realizem uma pesquisa na internet ou em livros didáticos sobre fenômenos físicos e quí-
micos e, em seguida, façam um debate sobre os temas, com livre expressão de informações e ideias.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das correspondentes competências e 
habilidades. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar os es-
tudos,  mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de 
um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades dife-
renciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa 
prosseguir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará di-
ficuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota

        Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios/

intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

 [0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de mistura 
homogênea e heterogênea.

Conseguiu reconhecer e aplicar o entendimento 
sobre os métodos de separação no dia a dia.

Conseguiu identificar a importância dos 
métodos de separação para a humanidade.

Compreendeu os conceitos de métodos de 
separação.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e o professor.

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento nas atividades extraclasse.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/

intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de mistura 
homogênea e heterogênea.

Conseguiu reconhecer e aplicar o entendimento 
sobre os métodos de separação no dia a dia.

Conseguiu identificar a importância dos 
métodos de separação para a humanidade.

Compreendeu os conceitos de métodos de 
separação.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e o professor.

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento nas atividades extraclasse.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral.
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3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

1o bimestre

Medicamentos
Introdução

Este projeto visa tornar mais efetivo o entendimento e a aprendizagem dos alunos sobre o uso 
de medicamentos e a automedicação. Além disso, possibilita que conheçam alguns aspectos his-
tóricos relacionados aos medicamentos e ao desenvolvimento científico e tecnológico.

As atividades propostas são importantes para aprofundar os conhecimentos sobre misturas, 
métodos de separação, materiais sintéticos e desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecen-
do benefícios e avaliando impactos socioambientais. 

A proposta do projeto está inteiramente relacionada com as habilidades EF06CI03 e EF06CI04 
da disciplina de Ciências. Assim, é importante que você e os alunos participem da organização e  
da execução das atividades. A proposta de trabalho deve estabelecer relações entre ciência, tecno-
logia e transformações químicas, conforme as habilidades EF06CI01 e EF06CI02. Dentre as ativi-
dades são propostas dinâmicas em grupo que utilizam cálculos matemáticos simples, relacionados 
a habilidade EF06MA03, da disciplina de Matemática; criação de textos, realização de pesquisas na 
escola (por meio da internet) e elaboração de uma redação, atividades relacionadas à habilidade 
EF67LP10  de Língua Portuguesa; entrevista com farmacêutico, proposta associada à habilidade 
EF69AR07; pesquisas sobre o uso de medicamentos dos povos indígenas, que contempla a habili-
dade EF06HI08, de História. 

Como produto final, propõe-se a gravação de um vídeo para os alunos postarem no blog da es-
cola (caso haja) e compartilharem nas redes sociais. A elaboração está relacionada com as habilida-
des EF69LP18, EF69AR06 e EF69AR07, de Língua Portuguesa e Arte, respectivamente.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente a duas das habilidades 
da área: EF06CI03 e EF06CI04. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com 
os professores das disciplinas de Matemática, História, Língua Portuguesa e Arte na aplicação de 
ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvolvimento completo das demais habilida-
des a serem desenvolvidas nesse projeto.

Duração 
12 aulas

Produto final
Gravação de um vídeo para o blog da escola e redes sociais.

Temas transversais
Ética; Cidadania; Meio Ambiente; Pluralidade Cultural.
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Objetivos
• Reconhecer a importância dos medicamentos e os riscos da automedicação.

• Entender a diferença entre medicamento natural e sintético.

• Conhecer as misturas e os diversos métodos de separação.

• Praticar habilidades matemáticas referentes à razão e proporção, por meio de cálculos de dosa-
gem de medicamentos.

• Praticar habilidades de comunicação, artes e língua portuguesa na elaboração de um vídeo.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 5, 6, 7 e 8

(BNCC, p. 322)

Competências específicas de Arte
2, 5 e 8

(BNCC, p. 196)

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 5, 6, 8 e 10

(BNCC, p. 85)

Competências específicas de Matemática
2, 4 e 8

(BNCC, p. 265)

Competências específicas de História
1 e 5

(BNCC, p. 400)

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento deste projeto, propõe-se a elaboração de um vídeo como produto fi-

nal. As habilidades EF06CI03 e  EF06CI04, de Ciências, e  EF06MA03, de Matemática, têm como 
objetivo contribuir para o aprendizado do aluno sobre o tema “Dosagem de medicamentos”, utili-
zando cálculos simples; as habilidades EF06CI04, de Ciências, e EF06HI08, de História, contribu-
em  para  o  aprendizado  dos  medicamentos  naturais  indígenas;  as  habilidades  EF69AR06  e 
EF69AR07, de Arte, e EF69LP18 e EF67LP10, de Língua Portuguesa, auxiliam na entrevista, re-
dação e parte criativa do vídeo. 
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Disciplina
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Ciências Materiais sintéticos
Transformações químicas

EF06CI01 – Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 
dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e areia etc.).

EF06CI02 – Identificar evidências de transformações químicas a 
partir do resultado de misturas de materiais que originam 
produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de 
ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com 
bicarbonato de sódio etc.).

EF06CI03 – Selecionar métodos mais adequados para a separação 
de diferentes sistemas heterogêneos a partir da identificação de 
processos de separação de materiais (como a produção de sal de 
cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

EF06CI04 – Associar a produção de medicamentos naturais e 
sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, 
reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais.

Língua 
Portuguesa

Estilo

EF69LP18 – Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, 
recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de 
textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a 
coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, 
mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, 
em conclusão” etc.).

Textualização, tendo em 
vista suas condições de pro-
dução, as características do 
gênero em questão, o esta-
belecimento de coesão, ade-
quação à norma-padrão e o 
uso adequado de ferramen-
tas de edição.

EF67LP10 – Produzir notícia impressa tendo em vista características 
do gênero – título ou manchete com verbo no tempo presente, linha 
fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de 
importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam 
precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir 
notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das 
características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem.

Matemática

Operações (adição, subtra-
ção, multiplicação, divisão e 
potenciação) com números 
naturais.

EF06MA03 – Resolver e elaborar problemas que envolvam 
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com 
números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de 
calculadora.

Arte Processo de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais.

EF69AR07 – Dialogar com princípios conceituais, proposições 
temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação em suas 
produções visuais.

História

Os povos indígenas originá-
rios do atual território brasi-
leiro e seus hábitos culturais 
e sociais.

EF06HI08 – Identificar os espaços territoriais ocupados e os 
aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, 
maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões 
brasileiras.
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Material:
• embalagens e bulas de medicamentos;

• computadores com acesso à internet para pesquisa;

• projetor multimídia e caixas de som;

• cartolinas;

• câmera ou celular para as filmagens.

Material complementar para o professor

Texto
• ANVISA.  Campanha  “Informação  é  o  melhor  remédio”.  Disponível  em:  <www.anvisa.gov.

br/propaganda/educacao_saude/campanha_informacao.htm>. Acesso em: 27 ago. 2018.

• Automedicação.  Rev.  Assoc.  Med.  Bras., v.  47,  n.  4,  p.  269-70,  2001.  Disponível  em: <www.
scielo.br/pdf/ramb/v47n4/7366.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018.

• HASENCLEVER, L. et al.  A indústria de fitoterápicos brasileira: desafios e oportunidades.  
Ciênc. saúde coletiva, v. 22, n. 8, p. 2559-2569, 2017.

• INSTITUTO Brasileiro de Defesa do Consumidor.  O que é um medicamento? Disponível em:
<https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/o-que-e-um-medicamento>.  Acesso  em:  10  set.
2018.

• LIRA, C. A. et al. Conhecimento, percepções e utilização de medicamentos genéricos: um estu-
do transversal. Einstein, v. 12, n. 3, p. 267-273, 2014. 

• SOCIEDADE Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Os perigos da automedicação. Disponí-
vel em: <www.endocrino.org.br/os-perigos-da-automedicacao/>. Acesso em: 2 jul. 2019.

Filme
• O curandeiro da selva. Buena Vista Pictures. Direção de John McTierman. EUA: 1992.

Procedimentos

Primeira etapa – Introdução e posicionamento histórico
Esta etapa conduz o professor a explorar os conhecimentos prévios dos alunos sobre medica-

mentos e automedicação, levando-os a entender melhor o assunto e incentivando-os a pesquisá-lo.

Aula 1 e 2 

Dicas de organização

Providencie cinco caixas (vazias) de medicamentos com suas respectivas bulas.

Convide os professores de História, Arte e Língua Portuguesa para participar das aulas e auxiliar nas
discussões  e  na  elaboração  dos  cartazes  sobre  medicamentos.  Para  contextualizar  as  aulas,  solicite  ao
professor de História que apresente a história dos medicamentos, por exemplo, dos medicamentos naturais,
utilizados desde a Grécia Antiga e também por povos indígenas, e da penicilina.
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Inicie a aula solicitando aos alunos que se organizem em grupos de cinco pessoas, com a maior 
diversidade possível em termos de etnia, sexo, idade, facilidade/dificuldade com o conteúdo, inte-
resse, disciplina etc. Na sequência, distribua as caixas de medicamentos com as respectivas bulas 
(uma caixa por grupo) e um questionário com as perguntas:

•  O que são medicamentos?

• Você conhece este medicamento? Se sim, qual é o uso dele? Você já tomou esse medicamento?

• Conhece alguém que usa ou já usou esse medicamento?

• Você já usou algum medicamento sem prescrição médica?

• Os indígenas e os povos antigos tomavam medicamentos vendidos em farmácia?

• Atualmente o povo indígena brasileiro usa que tipo de medicamento? 

Informações para o professor

Neste momento, solicite ao professor de História que discuta a tradição no uso de medicamentos naturais 
pelos indígenas. Uma sugestão é pesquisar os povos indígenas do Brasil para descobrir os medicamentos 
comumente usados por eles, locais onde vivem etc.

Instrua-os a registrar no caderno as discussões e conclusões levantadas nesta etapa, com base 
em seus conhecimentos prévios e concepções espontâneas referentes ao uso de medicamentos. De-
pois que terminarem o questionário, solicite que se organizem em semicírculo para discutir as res-
postas.  Verifique  se  os  alunos  costumam  consumir  medicamentos  sem  orientação  médica.  
Pergunte: 

• Tomar medicamento sem a orientação de um médico faz mal à saúde?

Ouça as respostas. É provável que os alunos falem sobre familiares e amigos que costumam se 
automedicar. Incentive-os a buscar na internet notícias sobre pessoas que se automedicaram para 
avaliar todo o contexto, inclusive a postura dos pacientes e as consequências dessa atitude. Após a 
pesquisa, roda de conversa e debate, solicite a eles que registrem as informações no caderno. 

Em seguida, peça a cada grupo que pegue a bula de seu medicamento. Explique a eles que a 
bula é um conjunto de informações técnicas sobre determinado medicamento,  organizadas em 
tópicos. Nesse momento, solicite que coletem as informações sobre os medicamentos, compondo 
um formulário com os tópicos a seguir: 

• nome do medicamento;

• apresentação (líquido ou comprimido) e tipo de embalagem;

• composição (ingredientes) e dosagens;

• informações ao paciente (cuidados de armazenamento e prazo de validade);

• informações técnicas (dados gerais sobre o medicamento);

• indicações (para que o medicamento deve ser utilizado);

• contraindicações (condições em que o medicamento não deverá ser utilizado);

• precauções (cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento);

• gravidez (informações sobre o uso do medicamento durante a gestação e a lactação);

• reações adversas (efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento);
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• posologia (informações sobre a dosagem e os intervalos em que o medicamento deve ser tomado);

• superdosagem (informações sobre o uso excessivo ou em altas doses);

• validade (data máxima que o medicamento pode ser consumido);

• informações adicionais.

Feita a síntese das principais informações, proponha um novo debate para o compartilhamento 
de ideias e posicionamentos. Durante a discussão, conscientize os alunos sobre os cuidados que 
devemos ter com o uso de medicamentos sem prescrição médica. Retome os casos de automedica-
ção pesquisados na internet e destaque os aspectos principais. Alerte-os também de que eles só de-
vem manipular medicamentos na presença de um adulto.

Na sequência, proponha que os grupos realizem uma pesquisa no livro didático e em outros 
materiais de consulta para elaborarem um cartaz que contenha as respostas aos seguintes tópicos:

• Qual é o nome do medicamento do seu grupo?

• Qual é a indicação de uso?

• Por que devemos ler a bula de medicamentos? Explique.

• Como se deve conservar o medicamento?

• Quais são as contraindicações dele?

• Em caso de dúvidas sobre o medicamento, quem se deve procurar?

• O que deve ser feito se uma pessoa tomar um medicamento por equívoco e passar mal? A bula 
traz alguma informação em relação a essa situação? Explique. 

• Como devemos descartar medicamentos com data de validade vencida? 

• Quais são os problemas ambientais de se descartar medicamentos em lixo comum?

• Quando surgiram os primeiros medicamentos?

• Qual é a relação do desenvolvimento tecnológico com a produção de medicamentos?

Recursos para o professor

• ANVISA. Bulas e rótulos de medicamentos. Disponível em: <http://portal.anvisa.
gov.br/bulas-e-rotulos>. Acesso em: 10 set. 2018.

• Descarte de medicamentos. Boletim Informativo do CIM-RS. Disponível em: 
<www.ufrgs.br/boletimcimrs/descarteboletim.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2018.

• FEITOSA, A. F.; AQUINO, M. D. Descarte de medicamentos e problemas 
ambientais: o panorama de uma comunidade no município de Fortaleza/CE. 
Ciência e Natura, v. 38, n. 3, p. 1590-1600, 2016.

• MORETTO, L. D.; BRANDÃO, C. D. A história dos medicamentos: a fantástica 
evolução. Revista Up/pharma, jul./ago. 2016. Disponível em: 
<www.academiafarmacia.org.br/A%20hist%C3%B3ria%20dos%20Medicamentos
%20-%20A%20fant%C3%A1stica%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Prof.
%20Dr.%20Lauro%20D.%20Moretto%20e%20Dagoberto%20de%20Castro
%20Brand%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2018.

• NÍDIA BELO, N.; MAIO, P.; GOMES, S. Automedicação em idade pediátrica. 
Nascer e Crescer – Birth and Growth Medical Journal, v. 26, n. 4, p. 234-239, 2017.
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Auxilie os grupos na criação dos cartazes, dando ideias sobre a arte (colar nele a caixa do me-
dicamento, ilustrá-la etc.), orientando-os na pesquisa e fazendo correções, caso seja necessário. Ins-
trua-os  a  anotar  as  informações  relevantes  e  prepararem-se  para  as  discussões.  Se  durante  a 
atividade eles apresentarem dúvidas quanto ao vocabulário, distribua dicionários para que pesqui-
sem as palavras desconhecidas.

Explique aos alunos que o tempo restante da aula será para a organização dos dados obtidos e 
término da elaboração do cartaz. Combine com eles a apresentação do cartaz e o debate para a 
próxima aula.

Aula 3 e 4

Dicas de organização

Se  possível,  solicite  ao  professor  de  História  que  esteja  na  apresentação  para  que  a  discussão  e  a 
apresentação dos trabalhos sejam enriquecidas com sua colaboração sobre o tema da perspectiva histórica.

Nessa etapa é possível iniciar a filmagem da apresentação dos grupos para a elaboração do vídeo.

Dê início à aula solicitando aos grupos que apresentem os cartazes e os dados coletados e de-
batidos nas aulas 1 e 2. É importante que cada grupo reserve momentos para discussão, posiciona-
mentos, argumentações e depoimentos. 

Durante as apresentações, incentive os alunos a fazer perguntas pertinentes e construtivas aos 
colegas, com respeito e reconhecendo as dificuldades e limitações de cada um. Lembrando sempre 
que a filmagem estará em andamento, o que pode ser, muitas vezes, um fator inibidor. Aproveite o 
momento das apresentações para incentivar os alunos a manter a postura ao falar em público e a 
desenvolver as habilidades de elevação de voz durante a fala, de exposição de opinião e de fazer  
autocrítica de seu trabalho.

Essas apresentações mostrarão a importância da conscientização dos alunos sobre a automedi-
cação; provavelmente eles citarão histórias que os pais contaram sobre os medicamentos que to-
mam sem prescrição médica, além do conhecimento sobre a utilidade de diversos medicamentos. 
Avalie se os alunos entenderam o que é automedicação, se houve a conscientização dos perigos de 
se tomar medicamento sem orientação específica e da importância de entender as informações pre-
sentes nas bulas, de saber interpretá-las.  

Finalize a aula fazendo o fechamento do conteúdo discutido até o momento. Solicite novamen-
te o auxílio do professor de História para a contextualização histórica da evolução dos medicamen-
tos e a abordagem da relação entre ciência e tecnologia na elaboração dos medicamentos sintéticos.

Segunda etapa – Cálculo de dosagem de medicamento com base 
na bula

Esta etapa tem como objetivo apresentar aos alunos a importância de entender a dosagem indi-
cada nas bulas de medicamentos e vincular esse aspecto à Matemática utilizando bulas para reali-
zar cálculos de razão e proporção. 
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Aula 5 e 6

Dicas de organização

Nesta aula, convide o professor de Matemática para auxiliar a turma com os cálculos, assim, ele inicia suas 
contribuições com o projeto.

Escolha uma bula de medicamento, de preferência anti-inflamatório em gotas (diclofenaco sódico) e tire 
uma cópia para cada grupo.

Inicie a aula relembrando a importância de entender e interpretar as bulas de medicamentos e 
questione os alunos sobre seus conhecimentos a respeito da dosagem desses produtos. Faça per-
guntas como:

• Todo medicamento é líquido?

• Você sempre toma remédio contando as gotas?

• As dosagens de medicamentos são iguais para todo mundo?

• Como saber a dose de medicamento que cada pessoa deve tomar?

Após o debate, divida a turma em grupos. Na sequência, entregue as cópias da bula e estipule 
um tempo para os alunos fazerem a leitura. Sabendo que a quantidade de informações e dados 
contidos na bula é muito grande, grife na bula original os trechos que devem ser trabalhados com 
os alunos, por exemplo: composição; cuidados de armazenamento; reações adversas; e posologia.

Em seguida, com a ajuda deles, crie uma situação-problema sobre o medicamento em questão 
referente à posologia, ou seja, como o medicamento deve ser administrado ao paciente. Normal-
mente, representa a quantidade de gotas ou comprimidos e quantas vezes se deve tomá-los ao lon-
go do dia. Para essa indicação, considera-se geralmente idade, peso, sexo e algum sintoma muito 
característico. Solicite ao professor de Matemática que auxilie na elaboração dos cálculos.

Sugestão de situação-problema

Ana estava com dor na garganta e resolveu ir ao médico. O médico descobriu que a garganta dela está 
inflamada e prescreveu um anti-inflamatório em gotas.

Ana ficou com dúvida sobre quantas gostas deveria tomar, então recorreu à bula para verificar. Na 
posologia havia a seguinte dosagem: 4 gotas para cada 20 kg do peso da pessoa. Se Ana tem 60 kg, qual será 
a dosagem correta? Resposta: 12 gotas.

Nessa etapa, o professor de Matemática deverá discutir os conceitos de proporção, comentar a 
importância da matemática e mostrar como ela está presente no dia a dia, discutir as grandezas 
proporcionais. Ao verificarem que se trata de uma grandeza diretamente proporcional, os alunos 
devem fazer uma regra de três para descobrir quantas gotas do medicamento Ana deve tomar.  
Após calcularem a quantidade de gotas, solicite a cada um que calcule a quantidade de gotas ne -
cessárias de acordo com o peso deles.

Finalize a aula avaliando se os alunos entenderam as relações matemáticas no cálculo de razão 
e proporção usado para definir a dosagem de medicamentos, conforme informações da bula. Sugi-
ra que o professor de Matemática apresente mais algumas situações-problema. Essa atividade é 
importante para que os alunos percebam a presença da matemática no cálculo da dosagem de me-
dicamentos, situação comum no dia a dia.
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Aulas 7 e 8

Dicas de organização

Reserve com antecedência a sala de informática e o laboratório de ciências. 

Nesta aula há a oportunidade de retomar conceitos de mistura homogênea e heterogênea  (EF06CI01), 
transformações químicas (EF06CI02) e métodos de separação (EF06CI03). Esses conceitos serão importantes 
para o encaminhamento pedagógico, uma vez que a produção do chá para tosse envolverá os conceitos de 
misturas, transformações químicas e método de separação.

Inicie a aula questionando os alunos sobre seus conhecimentos a respeito do processo de pro-
dução de medicamentos. Pergunte:

• Como os medicamentos são produzidos?

• Vocês conhecem algum tipo de medicamento natural?

• Vocês já tomaram remédios caseiros?

• Como os indígenas produzem seus medicamentos?

Ouça as respostas e verifique se os alunos conhecem algum medicamento natural ou alguém 
tenha esse conhecimento, por exemplo, pais e avós. Depois, organize os materiais necessários para 
a atividade prática de produção de chá para tosse. Faça um único experimento e solicite aos alunos 
que o observem atentamente e façam anotações no caderno. Instrua-os a filmar e organizar as in-
formações em forma de relatório, com introdução, objetivos, materiais utilizados, procedimentos, 
resultados, análise dos dados e conclusão. Siga as orientações a seguir para o desenvolvimento do 
experimento.

Roteiro do experimento para o professor
Material:
• 100 g de raiz de gengibre;
• suco de 2 limões;
• ½ litro de água;
• 1 colher (chá) de mel para adoçar;
• recipiente para aquecer a água;
• chaleira elétrica ou fogão; 
• peneira.
Modo de preparo

1. Ferva o gengibre e a água em fogo brando até que o volume da mistura fique reduzido à metade do 
volume inicial.

2. Desligue o fogo, filtre a mistura e junte o suco dos limões. Para adoçar pode ser adicionada 1 colher (de 
chá) de mel.

Posologia
• Tomar 1 colher de sopa do chá quatro vezes ao dia, enquanto a tosse persistir.
Atenção!
• Esta aula deve ser demonstrativa, para evitar possíveis acidentes.
• Verifique previamente se há alunos alérgicos aos componentes do chá. Em caso negativo, proponha uma 

degustação ao final da atividade. 
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Depois, proponha aos alunos que pesquisem na internet informações sobre o tema e o experi-
mento. Para isso, entregue a eles o seguinte questionário:

Atividades

1. Quais são os ingredientes utilizados nesta receita?

2. Qual é a função do gengibre?

3. Qual é a função do limão?

4. Qual é a função do mel?

5. Este medicamento é indicado para que tipo de doença?

6. Qual é a posologia do medicamento?

7. O que é medicina popular? Quais são seus benefícios e malefícios?

8. Pesquise informações sobre a medicina indígena e apresente-as à turma.

9. Como são produzidos os medicamentos sintéticos? Como são estipuladas as dosagens?

Recursos para o professor

• APYKÁ, L. E.; PACHECO, D. Resgatando a medicina tradicional tupi-guarani. 
Disponível em: <www.cpisp.org.br/pdf/CartilhaFolhasRaizes.pdf>. Acesso em: 29 
ago. 2018.

Cartilha sobre o conhecimento da medicina tradicional do povo indígena tupi-
-guarani.

• BRASIL. Ministério da Saúde. Funasa. Medicina tradicional indígena em contextos. 
Anais da I reunião de monitoramento. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2007. 
Disponível em: <https://sis.funasa.gov.br/portal/publicacoes/pub1466.pdf>. Acesso 
em: 29 ago. 2018.

Apresenta e discute a medicina tradicional indígena.

• BORGES, M. Ensaios clínicos em medicamentos. Rev. Port., v. 2, n. 24, p. 57-63, 
2013.

Aborda o que são ensaios clínicos e suas fases.

• CALIXTO, J. B. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Cienc. Cult., v. 55, 
n. 3, p. 37-39, 2003.

Aborda e discute o desafio para o aproveitamento racional da biodiversidade 
brasileira visando à produção de medicamentos.

• FERNANDES, T. M. Medicamentos no Brasil: entre naturais e sintéticos (1920 a 
2000). Revista Fitos, v. 7, n. 2, p. 119-124, 2012.

Discute a produção de medicamentos naturais e sintéticos no Brasil.

• MENEZES, A. L. T.; FONTELLES FILHO, J. M. (Org.). Plantas medicinais 
indígenas: usos-saberes-sentidos. Fortaleza: Ipece, 2011. Disponível em: 
<www2.ipece.ce.gov.br/SWAP/swapii/salvaguardas/PLANTAS_MEDICINAIS_IN
DIGENAS.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.

Aborda medicamentos naturais, como chás e pomadas, utilizados pelos indígenas.
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• OLIVEIRA, E. A.; LABRA, M. E.; BERMUDEZ, J. A produção pública de 
medicamentos no Brasil: uma visão geral. Cad. Saúde Pública, v. 22, n. 11, p. 2379-
2389, 2006.

Aborda a produção de medicamentos do setor público e discute as principais 
características da indústria farmacêutica e do mercado de medicamentos.

• Quais são as fases da pesquisa clínica? Faculdade de Ciências Médicas Unicamp. 
Disponível em: <www.fcm.unicamp.br/fcm/cpc-centro-de-pesquisa-clinica/
pesquisa-clinica/quais-saofases-da-pesquisa-clinica>. Acesso em: 30 ago. 2018.

Texto informativo sobre o que são ensaios clínicos e suas fases.

Após o término do questionário, forme uma roda de conversa para o compartilhamento de in-
formações e discussão dos temas. Avalie se os alunos compreenderam a existência da medicina po-
pular,  seu  contexto  histórico  e  a  importância  de  ensaios  clínicos  para  o  desenvolvimento  de 
medicamentos e sua utilização com segurança pela população. Depois, auxilie-os na elaboração de 
uma bula para o chá da tosse que foi produzido. Se possível, peça o auxílio do professor de Língua 
Portuguesa para essa atividade. Na bula deve conter: composição, indicações, contraindicações e 
posologia.

Aproveite o momento para informar aos alunos que o medicamento caseiro não pode ser subs-
tituído pelo medicamento receitado pelo médico. Ressalte que a medicina popular, mesmo utili-
zando raízes, folhas e ervas para chás e outras misturas, também oferece riscos à saúde, como 
intoxicações e alergias. Por isso, deve-se ter cuidado ao manipular e ingerir essas substâncias, bus-
cando sempre informações com o acompanhamento de um adulto. 

Dicas de organização

Se em sua cidade ou região houver uma farmácia de manipulação, programe uma visita monitorada, 
juntamente com a coordenação da escola. Outra opção é utilizar a sala de informática para pesquisas de 
manipulação de medicamentos.

Terceira etapa – Entrevista com um farmacêutico 
Esta etapa tem o objetivo de entrevistar um farmacêutico e levantar dados para a elaboração 

do vídeo.

Aulas 9 e 10

Dicas de organização

Peça o auxílio dos professores de Língua Portuguesa e de Arte para instruir os alunos na organização de 
uma entrevista e na elaboração do vídeo.

Para a entrevista, proponha aos alunos que elaborem perguntas, com o auxílio do professor de 
Língua Portuguesa, acerca do assunto estudado.
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Sugestão de roteiro para a entrevista

1.  Como é feita uma receita de remédio?

2.  Qual é a importância da bula do medicamento?

3.  Como se calcula a quantidade e a dosagem de medicamento por pessoa?

4.  O que pode acontecer se uma pessoa ingerir um medicamento vencido?

5.  O que fazer se uma pessoa tomar um medicamento errado e passar mal?

6.  Qual é o perigo da automedicação?

7.  Para que servem as tarjas nas caixas dos medicamentos?

8.  Por que encontramos em todas as caixas de medicamentos a frase: “Todo medicamento deve ser 
mantido fora do alcance das crianças”?

A entrevista deve ser filmada. Organize os alunos para elaborar essa atividade e estipule o 
tempo da entrevista, com o auxílio dos professores de Arte e Língua Portuguesa.

Caso não seja possível realizar a entrevista, proponha uma pesquisa que envolva essas pergun-
tas ou faça outras atividades, por exemplo, exiba o vídeo O curandeiro da selva, de John McTierman 
(EUA, 1992), discutindo as ideias principais do filme, com o compartilhamento de ideias e posicio-
namentos.

Quarta etapa – Produção do material de divulgação 
Esta etapa tem o objetivo de finalizar o projeto com a produção do vídeo sobre os temas discu-

tidos no decorrer do projeto para ser divulgado no blog da escola e compartilhado nas redes sociais 
dos alunos, pais e professores.

Aulas 11 e 12

Informações para o professor

Solicite auxílio aos professores de Língua Portuguesa e Arte para a elaboração e a edição do vídeo. 
Explique aos alunos que essa aula será para a organização dos dados obtidos e elaboração de filmagem. 
Estipule a data para a entrega do vídeo.

No início da aula, faça uma recapitulação da entrevista com o farmacêutico ou do filme assisti-
do e discuta com os alunos o conteúdo que deverá constar do vídeo: fase de elaboração e apresen-
tação  dos  cartazes,  aulas  iniciais,  procedimento  experimental  da  produção  de  medicamento 
natural, entrevista com o farmacêutico e depoimentos dos alunos sobre os temas trabalhados.

Quando o vídeo estiver pronto e editado, incentive os alunos a debater os temas e as vivências,  
e a compartilhar o vídeo em suas redes sociais. 

O vídeo tem como objetivo esclarecer a importância de não se automedicar, de interpretar cor-
retamente bulas de medicamentos, dos medicamentos naturais, além de entender a evolução téc-
nico-científica que envolve a produção de medicamentos.

Incentive os alunos a enviar o vídeo aos colegas da escola, familiares e amigos. 
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Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos, sugere-se que os professores de Ciências, Língua Portuguesa, Ma-

temática e História avaliem, em conjunto, os cartazes, as pesquisas e o produto final (vídeo), e tam-
bém os componentes de integração e participação dos alunos (por exemplo, trabalho em grupo, 
interesse em aprender, realização das pesquisas, contribuição para a elaboração do vídeo, entre ou-
tros elementos).  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança na própria capacidade. 
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma 
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como 
sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da autoavaliação 
podem ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Entendi a importância dos medicamentos e os riscos da auto-
medicação?

Consegui entender a diferença de medicamento natural e sin-
tético?

Consegui associar as habilidades matemáticas por meio de cál-
culos de dosagem de medicamentos?

Expressei meus conhecimentos elaborando as atividades com os 
dados de pesquisa?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



71

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das respectivas competências e habili-
dades.  As  intervenções  e  os  planos  pedagógicos  necessários  para  mitigar  os  baixos  níveis  de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola. 

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de 
um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades dife-
renciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa 
prosseguir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará di-
ficuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.

Avaliação de desempenho

Critérios/intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Conseguiu argumentar sobre medicamentos e os 
riscos da automedicação.

Conseguiu discutir tipos de medicamentos: natu-
rais e sintéticos.

Conseguiu calcular a dosagem de medicamento.

Expressou seus conhecimentos, ajudando a ela-
borar o vídeo com os dados da pesquisa.

Participou das atividades propostas em sala de 
aula.

Respeitou a opinião dos colegas durante as dis-
cussões.

Participou das atividades em grupo, dando 
apoio aos colegas.

Desempenho geral.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



72

Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(Aulas de 1 a 4)

Segunda etapa

(Aula 5 a 8)

Terceira etapa

(Aulas 9 a 12)

Introdução X

Elaboração de cartazes X

Apresentação dos cartazes X

Cálculo de dosagem de medicamento X

Produção de medicamento natural X

Elaboração das questões para entrevista X

Entrevista X

Elaboração do vídeo X

Entrega do vídeo e compartilhamento 
em redes sociais e blog

X
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Plano de desenvolvimento do 2o bimestre
Este plano para o 2º bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e 

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam três habilidades propostas 
na BNCC:  EF06CI05,  EF06CI06 e  EF06CI08,  relacionadas aos objetos de conhecimento  Célula 
como unidade de vida e Lentes corretivas. Essas habilidades são desenvolvidas na Unidade 3 
do Livro do Aluno, e o trabalho proposto pode ser feito de modo paralelo ao material impresso ou 
independentemente dele. 

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicio-
namentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
projeto integrador, recursos apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais 
e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alunos identifiquem as células como 
unidades básicas e constituintes dos corpos dos seres vivos, assimilem o funcionamento do olho 
humano e entendam o uso lentes para correção de defeitos na visão.

Como fechamento do plano bimestral,  são propostas dez questões de acompanhamento da 
aprendizagem, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento indivi-
dual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades referentes ao período e nas 
reuniões de conselho de classe, de pais ou responsáveis.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



74

Recursos para o trabalho pedagógico no 2o bimestre

Sequências 
didáticas

Objetos de 
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Células: unidades 
da vida

Células como uni-
dade da vida

EF06CI05 – Explicar a 
organização básica das células 
e seu papel como unidade 
estrutural e funcional dos 
seres vivos.

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 7 – O mundo dos se-
res vivos

2. Das células aos 
complexos sistemas

Células como uni-
dade da vida

EF06CI06 – Concluir, com base 
na análise de ilustrações e/ou 
modelos (físicos ou digitais), 
que os organismos são um 
complexo arranjo de sistemas 
com diferentes níveis de 
organização.

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 7 – O mundo dos se-
res vivos

3. A visão e as lentes 
corretivas

Lentes corretivas

EF06CI08 – Explicar a 
importância da visão 
(captação e interpretação das 
imagens) na interação do 
organismo com o meio e, com 
base no funcionamento do 
olho humano, selecionar 
lentes adequadas para a 
correção de diferentes 
defeitos da visão.

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 8 – Percebendo o am-
biente

Projeto integrador: Não basta ver, é preciso enxergar

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Lentes corretivas
EF06CI08 – Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na 

interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.

Elementos da lingua-
gem

EF69AR04 – Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 
diferentes produções artísticas.

Materialidades
EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.).

Formas de registro 
da história e da pro-
dução do conheci-
mento histórico 

EF06HI02 – Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado 
das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas 
distintas.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



75

Curadoria de infor-
mação

EF67LP20 – Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, 
usando fontes indicadas e abertas.

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão 
e edição

EF67LP21 – Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, 
painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos 
etc.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)

Proposições didáticas
Nesse bimestre, propõe-se atingir os objetivos a seguir.

1. Identificar a estrutura básica das células.

2. Reconhecer a célula como a unidade básica da vida (teoria celular).

3. Relacionar as células e os níveis de organização da vida às escalas de tamanho utilizadas 
para o mundo micro e macroscópico, possibilitando a percepção de seres unicelulares e plu-
ricelulares e a diferenciação básica entre eles.

4. Identificar, em modelos bidimensionais e tridimensionais, diferentes níveis de organização: 
a célula, os órgãos e os sistemas que compõem diferentes seres vivos.

5. Diferenciar, classificar e organizar os seres vivos em relação à sua organização celular, per-
mitindo que o aluno faça deduções a respeito da diversidade da vida.

6. Identificar as principais partes do olho humano, como íris, córnea, cristalino, nervo óptico, 
corpo ciliar, esclerótica, retina e coroide, reconhecendo suas funções e relacionando-as à cap-
tação e interpretação de imagens pelo cérebro.

7. Identificar os defeitos da visão,  como miopia,  hipermetropia,  astigmatismo, presbiopia,  
bem como as lentes divergentes, convergentes, cilíndricas e bifocais, cujo uso possibilita  
sua correção.

8. Compreender e relatar aspectos relativos à importância da visão.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que você possa 
diagnosticar o repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise de informações e 
facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa intera-
gir com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado 
pelas interações entre os alunos, entre elas o compartilhamento de informações, que pode ocorrer 
nas atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discus-
sões. Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior 
ou menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a defini-
ção de trabalhos individuais ou em grupo.
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No caso específico do objeto de conhecimento Célula como unidade de vida, os alunos podem 
apresentar dificuldade de entendimento e assimilação do conteúdo, por considerarem que são con-
ceitos abstratos e sem aplicação explícita no cotidiano. Entretanto, há um princípio fundamental em 
Biologia que relaciona as necessidades ou potencialidades do organismo dos seres vivos às necessi-
dades ou potencialidades de suas células. Há inúmeros exemplos úteis, como o fato de que, para en-
tender nossa força muscular, basta apresentá-la como o somatório da capacidade de contração de 
inúmeras fibras (células) musculares – por exemplo, em imagens que mostrem um músculo (noção 
de órgão) sendo fatiado (noção de tecido), onde são visíveis e facilmente identificáveis as fibras mus-
culares (noção de célula). A junção da quantidade, tamanho e capacidade de contração dessas células 
possibilita maior ou menor força do músculo (órgão) e, ampliando-se a ideia para todos os músculos, 
fica evidente a relação das células com o sistema muscular e locomotor. 

Outra possibilidade é a relação entre as células e algumas doenças, por exemplo, o diabetes 
tipo I,  que se caracteriza pela incapacidade de produção de insulina pelas células do pâncreas.  
Neste caso, atente para o cuidado de não entrar no mérito genético, pois está fora do alcance de en-
tendimento do aluno do 6º ano. Todavia, com uma pesquisa, eles podem evidenciar esse fato, as-
sim como o tratamento à base de insulina ou de substâncias análogas. 

Para o aluno, pode ser mais fácil entender a relação hierárquica entre célula e tecido ao ver a  
projeção da imagem de uma lâmina com um corte histológico. Nessa situação, não é necessário ca-
racterizar o tecido de forma detalhada, mas apenas destacar sua origem (corte histológico de “tal”  
órgão) e em seguida focar nas células mostradas pelo corte, evidenciando as membranas plasmáti-
cas, o citoplasma e o núcleo. 

O outro ponto é a relação hierárquica entre sistema e órgão, também mais fácil para o aluno, 
ao identificar um osso ou determinado músculo como constituintes de um sistema (esquelético e 
muscular), que em conjunto com os demais sistemas constitui o organismo pluricelular, mais com-
plexo. Já no caso dos tipos de células e suas partes, atente-se para o cuidado de não tornar esse  
tema um curso detalhado de citologia. Apresentar, inicialmente, os recursos mínimos de toda e 
qualquer célula (membrana plasmática, material genético, citoplasma e ribossomos) é muito útil,  
assim como o papel básico de cada um desses componentes. Destaque que o citoplasma é o local 
em que ocorre a maioria das funções das células, sendo a síntese de proteínas (realizada pelos ri-
bossomos) uma das mais importantes. Enfoque, brevemente, sua importância “estrutural” na cons-
trução de todos os seres vivos. Em seguida, enfatize que todas as células têm material genético e 
não núcleo. Continue mostrando que o material genético pode estar disperso no citoplasma ou de-
limitado por uma membrana, constituindo assim o núcleo. Evite dizer “procariontes não têm nú-
cleo”, pois a ausência de característica não é uma característica. Afinal, ter o material genético dis-
perso no citoplasma é o que caracteriza os procariontes. 

Mais um ponto a destacar está associado à diferenciação entre células animais e vegetais. Cui-
dado para não fazer uma abordagem finalista e dizer “a célula vegetal tem parede celular para sus-
tentá-la e protegê-la, cloroplastos para realizar a fotossíntese e vacúolos para controlar a entrada e 
saída de água da célula”, pois o mais adequado é a abordagem evolutiva darwinista, que, associa-
da à adaptação de modo passivo, propõe dizer: “a célula vegetal tem parede celular que possibili-
ta sustentação e proteção, cloroplastos que  possibilitam a ocorrência de fotossíntese e vacúolos 
que possibilitam a regulação da entrada e saída de água da célula”.

Valorize e priorize a apresentação de imagens, ilustrações e fotografias que representem as cé-
lulas e suas organelas. Do mesmo modo, procure boas imagens e fotografias de lâminas histológi-
cas, que possibilitem a identificação fácil e clara dos componentes celulares básicos. Essa atividade 
deve ser encaminhada com cuidado e atenção por você, para que os alunos consigam assimilar que 
os tecidos observados nas lâminas foram retirados de órgãos e são a união de diferentes células. 
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Quanto ao encaminhamento do trabalho pedagógico com o olho e as lentes corretivas, valorize 
a variabilidade da característica chamada “acuidade visual” nos seres humanos. Dessa maneira, 
qualquer capacidade visual deve ser entendida como fato biológico e não uma anormalidade ou 
qualquer outra justificativa não científica. Diferencie os casos genéticos dos adquiridos, enfatizan-
do o cuidado com a saúde e integridade dos olhos. Destaque a importância das atitudes de aceita-
ção,  respeito  e  igualdade em relação às  pessoas  que têm defeitos  visuais  ou que usam lentes  
corretivas. 

Atente-se para não transformar a apresentação dos defeitos de visão em uma aula de óptica. 
Use a lousa, ilustrações e outros recursos para destacar que a imagem pode se formar antes ou de-
pois da retina, sem detalhar a geometria óptica. Faça do mesmo modo com os demais defeitos vi-
suais.  Diante  disso,  o  papel  óptico  dos  humores  aquoso  e  vítreo,  como meios  refratores,  não 
precisa ser detalhado. Os componentes associados à regulação da entrada de luz, foco e formação 
da imagem são mais básicos, devendo ser apresentados mais cuidadosamente. 

Para trabalhar adequadamente a ideia de foco e imagem nítida, utilize objetos e aparelhos ópti-
cos, como óculos, lentes de aumento e projetores. Aproveite para avaliar se há alunos com algum 
problema visual na turma que precisa ser orientado e encaminhado. Organize-se, se necessário,  
para conversar com a família.

Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades 
propostas no 2º bimestre são:

(EF06CI05) 
• propor atividades de pesquisa sobre diferentes tipos de células do corpo humano;
• propor a construção de maquetes ou representações de células.

(EF06CI06)

• utilizar esquemas e ilustrações para avaliar a organização do corpo dos seres vivos; 
• propor atividades de investigação e pesquisa.

(EF06CI08)

• propor atividades de pesquisa para investigar as funções das estruturas do olho humano;
• investigar os diferentes tipos de lentes e os defeitos da visão.

Sugestão de atividades recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades 

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da 
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento 
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar 
informações com a comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a 
divulgação aos colegas ou comunidade por meio da internet.
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• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades  diversificadas com a retomada dos conteúdos  essenciais  que não foram compreendidos 
pelos alunos. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3.  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5.  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica,  significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.  Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do pla-
neta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenci-
alidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
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10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.

Competências específicas de Ciências da Natureza a serem 
alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2.  Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4.  Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si 
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.
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Recursos para o professor

• JUNQUEIRA, Luiz Carlos; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 376 p.

• LEWIS, Alberts Johnson et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 1.268 p.

Livros que abordam os conceitos relacionados à dinâmica das células, suas 
funções, organelas etc.

• SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social e Cultural de São Paulo. Visão do futuro: Manual da 
comunidade escolar – Saúde ocular. Disponível em: <www.educacao.sp.gov.br/
a2sitebox/arquivos/documentos/796.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2018.

Documento que aborda assuntos como cuidados com os olhos de recém-nascidos, 
problemas de visão na escola, exame oftalmológico e cuidados necessários para 
com os olhos de modo geral.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades 

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar 
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas 
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habi-
lidades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares, promovendo a construção de saberes, conhecimentos, atitudes e valores.

1. EF06CI05 – Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos.

2. EF06CI06 – Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que 
os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

3. EF06CI08 – Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na inte-
ração do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar 
lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF06CI05 e EF06CI06 
– Célula como unidade de vida, e EF06CI08 – Lentes corretivas. As sequências didáticas contem-
plam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas a eles relacionadas. 
Foram programadas para uma duração de três a quatro aulas de 40 a 50 minutos, podendo ser 
adaptadas de acordo com a proposta do professor e o perfil da turma. Ao final das sequências di-
dáticas, são propostas dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas 
de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar na ava-
liação do desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído com base em questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento 
crítico e o raciocínio lógico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações por 
meio de levantamento de hipóteses viáveis, sendo essas passíveis de serem testadas por observa-
ções ou arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, em que parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequências di-
dáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além 
disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e dos perfis 
das turmas em que forem trabalhadas. 
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1. Células: unidades da vida

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades 

desenvolvidas

• Identificar a estrutura básica das células.
• Reconhecer a célula como a unidade básica da 

vida (teoria celular).
• Relacionar as células e os níveis de organização da 

vida às escalas de tamanho utilizadas para o 
mundo micro e macroscópico, possibilitando a 
percepção de seres unicelulares e pluricelulares e 
a diferenciação básica entre eles.

Célula como unidade 
da vida

EF06CI05 – Explicar a 
organização básica das 
células e seu papel como 
unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos.

• Identificar, em modelos bidimensionais e 
tridimensionais, diferentes níveis de organização: 
a célula, os órgãos e os sistemas que compõem 
diferentes seres vivos.

• Diferenciar, classificar e organizar os seres vivos 
em relação à sua organização celular, permitindo 
que o aluno faça deduções a respeito da 
diversidade da vida.

Célula como unidade 
da vida

EF06CI06 – Concluir, com 
base na análise de 
ilustrações e/ou modelos 
(físicos ou digitais), que os 
organismos são um 
complexo arranjo de 
sistemas com diferentes 
níveis de organização.

Recursos para o professor

• Biologia celular e molecular, de Luiz Carlos Junqueira e José Carneiro (Guanabara 
Koogan).

• Biologia molecular da célula, de Alberts Johnson Lewis e outros (Artmed).

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
As células são os constituintes básicos dos seres vivos, sejam eles unicelulares ou multicelula-

res. Segundo Alberts et al. (2012, p. 1), “[...] tanto em se tratando de uma simples bactéria quanto 
de um agregado de mais de 1013 células, como o corpo humano, o organismo foi gerado a partir da 
divisão de uma única célula”. Isso já indica uma importante característica das células: toda célula 
se origina de uma preexistente. Poderíamos continuar essa descrição, e relembrar que todas as cé-
lulas, ainda:

• são classificadas em  procarióticas, quando o material genético se encontra disperso no cito-
plasma; e eucarióticas, quando o material genético é delimitado por um envoltório chamado 
carioteca e encerrado em um núcleo;

• apresentam metabolismo, ou seja, conjunto de reações bioquímicas;
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• usam proteínas como catalisadores das suas reações metabólicas;

• possuem DNA como material genético capaz de se duplicar;

• possuem DNAs que transcrevem RNAs;

• são envoltas por membrana plasmática, que regula as trocas de diferentes materiais (nutrien-
tes, moléculas, íons etc.) com o meio extracelular;

• conseguem liberar energia para as suas atividades a partir da degradação de diferentes com-
postos obtidos pela dieta; 

• podem apresentar estruturas especializadas chamadas organelas etc.

Mais do que considerar todas as características celulares, é importante entendermos a relação 
que elas têm com os sistemas orgânicos. Nesse sentido, quando pensamos no corpo humano como 
um todo, precisamos associar que nossas células, unidas, vão constituir os tecidos. Esses, por sua 
vez, formam nossos órgãos, que precisam desempenhar suas funções de maneira integrada for-
mando sistemas, cujo funcionamento harmônico e complementar caracteriza o organismo. Dessa 
forma, vale destacar que a célula é uma unidade básica estrutural e funcional dos seres vivos. 

Dicas de organização e cuidados

• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

• Verificar a possibilidade de expor, ao final, os materiais construídos pelos alunos durante as aulas e de 
divulgar fotografias no site, blog ou rede social da escola.

Material:
• 2 pacotes de massinha de modelar contendo cores diferentes por grupo (os grupos devem ser 

compostos por 5 alunos);

• 1 cartolina por grupo;

• canetas coloridas, lápis de cor e/ou giz de cera;

• imagens dos tecidos definidos para pesquisa em nível celular, evidenciando a justaposição/
união de suas células, e os seus tipos (fibra muscular do bíceps; células do pâncreas; esperma-
tozoide do testículo; célula epitelial da pele; célula adiposa da pele; e célula óssea do fêmur);

• projetor multimídia;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Selecione previamente as imagens de alguns tecidos e órgãos (bíceps, pâncreas, testículo, pele, tecido 
adiposo, fêmur, ovário e cérebro) e de suas respectivas células. Sugere-se que esta aula seja desenvolvida na 
sala de informática, com o auxílio de equipamentos multimídia. Entretanto, pode ser adaptada conforme as 
condições da escola.
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O objetivo desta aula é fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre célu-
las, tecidos e órgãos, visando explorar e promover o conhecimento a respeito dos diferentes tipos 
de células, com ênfase na estrutura e no funcionamento celular de diferentes órgãos e tecidos. 

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• Quais são os componentes que formam o nosso corpo? 

• Todas as partes do nosso corpo são iguais? Por exemplo, nossos músculos são iguais à nossa 
pele? O estômago é igual ao coração? Explique.

• As diferenças encontradas são evidentes apenas na forma ou também na função? Ou seja, a 
função dos nossos músculos é a mesma da nossa pele?

• Existem “pequenas” partes que não conseguimos enxergar? 

• Quais são as menores estruturas do corpo humano?

Atente-se ao que eles já sabem sobre o assunto. Solicite que pesquisem rapidamente, com auxí-
lio da internet, quais são as menores estruturas do corpo humano, e peça que exponham aos cole-
gas o que encontraram. Compartilhando as informações, eles perceberão que o corpo é formado 
por diferentes células. Auxilie-os durante a discussão com os subsídios necessários para aprofun-
darem suas pesquisas e construírem conhecimentos para dar continuidade aos estudos. Por exem-
plo, certifique-se de que com as pesquisas eles consigam identificar que seus corpos apresentam 
partes e estruturas com características e funções diferentes, e que são formados por células. Em se-
guida, pergunte aos alunos:

• Outros animais e plantas também são seres vivos? 

Solicite uma pesquisa rápida sobre isso, com auxílio da internet, expondo as informações cole-
tadas aos colegas. Ouça suas respostas e depois volte a questioná-los:

• Se são seres vivos, também possuem células? 

Ouça suas respostas. Incentive-os a pensar e formular respostas com base na discussão ante-
rior, que evidenciou a existência de partes microscópicas (células) que interagem entre si e formam 
partes macroscópicas (tecidos e órgãos), como constituintes de um ser vivo. Solicite a participação 
de todos durante a discussão e avalie se eles identificam que plantas e animais são seres vivos e 
apresentam um funcionamento próprio devido à sua constituição celular.

Aproveite essa discussão para investigar as concepções prévias que os alunos possuem sobre 
organismos procariontes e eucariontes, e sobre a constituição (semelhanças e diferenças) das célu-
las vegetais e animais. Para isso, questione-os da seguinte maneira:

• Já que os seres vivos são diferentes (uma planta, por exemplo, é diferente de um animal), suas 
células também são diferentes?

• As bactérias também são seres vivos? Suas células são iguais as nossas?

Para que consigam construir conhecimento sobre essas questões, solicite que façam uma pes-
quisa sobre os tipos de células, ou seja, oriente-os a buscar informações sobre:

• a diferença entre células eucarióticas e procarióticas;

• os principais grupos (reinos) de seres vivos que possuem esses dois tipos de células;

• a diferença entre células eucarióticas animais e vegetais, identificando suas estruturas e as fun-
ções básicas de cada uma delas. 
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Para sistematizarem esse conhecimento, peça que elaborem um desenho no caderno de cada 
tipo células (procariótica, eucariótica vegetal e eucariótica animal). Proponha que, após as pes-
quisas, eles compartilhem as informações destacando as diferenças encontradas nas células vege-
tais e animais. Avalie o posicionamento e falas dos alunos e faça correções conceituais quando  
for necessário.

Recurso para o professor

Para mais informações sobre células procarióticas e eucarióticas, assista:

• Células procariontes e eucariontes. Produção: Khan Academy, 6 min. 54 seg. 
Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/
prokaryotic-and-eukaryotic-cells/v/prokaryotic-and-eukaryotic-cells>. Acesso em: 
20 set. 2018.

Em seguida, apresente imagens de tipos de células e tecidos e escreva no quadro a proposta da 
atividade 1, deixando um espaço tracejado como exemplo abaixo:

Roteiro para o professor da atividade 1

Com o auxílio de um projetor, apresente uma imagem de cada um dos exemplos dados abai-
xo, ou seja, de cada tecido ou órgão e proponha aos alunos a questão a seguir. 

1) Observe as imagens no projetor:

a) ___________ músculo (bíceps).

b) ___________ pâncreas.

c) ___________ testículo.

d) ___________ pele do braço.

e) ___________ barriga.

f) ___________ osso (fêmur).

g) ___________ ovário.

h) ___________ cérebro.

• Essas estruturas fazem parte do nosso corpo? 

Solicite que pesquisem na internet ou em livros imagens das células dos órgãos propostos na 
atividade. Dê um tempo para a pesquisa e esclareça que os exemplos dados se tratam de órgãos ou 
tecidos. Em seguida, questione-os:

• Do que são constituídos os tecidos? E os órgãos?

Avalie se eles conseguem identificar que órgãos são constituídos por tecidos e que tecidos, por 
sua vez, são constituídos por células. Depois pergunte:

• Se os tecidos são formados por células, e os órgãos são formados por tecidos, existe uma inte-
gração entre eles para que o corpo funcione bem?

Peça que, com base nas pesquisas anteriores, elaborem hipóteses para responder essa questão. 
Ajude-os a compreender a integração entre célula, tecidos e órgãos.
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Em seguida, retome a atividade 1. Solicite que os alunos pesquisem os tipos de células que po-
dem ser encontrados nos tecidos/órgãos elencados na atividade (músculo, pâncreas etc.). É possí-
vel que os alunos encontrem variados tipos de células. Por isso, peça que exponham alguns dos  
tipos pesquisados aos colegas, estimulando uma discussão. Nesse momento, é importante que eles 
compreendam a existência de diferentes tipos de células em tecidos e órgãos. Coletivamente, com-
plete as frases com os exemplos em vermelho, como abaixo, com o intuito de auxiliá-los a sistema-
tizarem os dados encontrados. 

a) células da fibra do músculo (bíceps)

b) célula glandular do pâncreas

c) espermatozoide do testículo

d) célula epitelial da pele

e) célula adiposa da barriga

f) célula óssea do fêmur

g) óvulo do ovário

h) neurônio do cérebro

Solicite aos alunos que se dividam em 8 grupos ou de acordo com a possibilidade.

Dicas de organização

É fundamental que os grupos sejam renovados e formados de forma heterogênea (etnia, gênero, facilidade 
de entendimento, postura em sala etc.). Dessa maneira, espera-se que as interações e compartilhamentos 
possam produzir melhores desempenhos em alfabetização e letramento científicos. 

Com os grupos formados, explique que cada um deles deverá pesquisar um dos exemplos lis-
tados na atividade 1. O objetivo é que cada grupo:

• caracterize cada uma dessas células, incluindo os conceitos e particularidades de suas organelas;

• compreenda como as células pesquisadas interagem, e determine a sua função no tecido ou ór-
gão. Por exemplo, a célula glandular do pâncreas é essencial para a produção de enzimas di-
gestivas e de hormônios como a insulina. Sem produção dessas substâncias, o pâncreas não de-
sempenha sua função e isso pode causar problemas graves ao corpo, como o diabetes. 

As informações pesquisadas devem ser registradas no caderno; estimule-os a desenhar as célu-
las para facilitar a compreensão de suas estruturas.

Ao final das investigações, é fundamental que os alunos compartilhem e discutam seus regis-
tros e resultados. Dessa maneira, as posturas e habilidades envolvidas podem ser avaliadas. Além 
disso, a discussão coletiva facilita a correção (adequações conceituais) e o fechamento da atividade.

Recursos para o professor

Para mais informações sobre tecidos, órgãos e suas interações, acesse:

• Tecidos, órgãos e sistemas de órgãos (Khan Academy). Disponível em: 
<https://pt.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-
structure-and-homeostasis/a/tissues-organs-organ-systems>. Acesso em: 8 set. 2018.

Para mais informações específicas sobre o pâncreas acesse: 
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• Pâncreas (Ministério da Saúde). Disponível em: 
<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/doacao-transplantes-de-orgaos/
pancreas>. Acesso em: 8 set. 2018.

Aula 2

Dicas de organização

Providencie previamente os materiais para aula e agende o laboratório de ciências. Esta aula pode ser 
adaptada conforme as condições da escola.

O objetivo desta aula é que os alunos montem modelos tridimensionais de células, utilizando 
massinha de modelar para aplicar o conhecimento construído na aula anterior sobre os tipos de cé-
lulas, com ênfase na estrutura celular.

Leve os alunos ao laboratório de ciências e solicite que se organizem nos mesmos grupos. En-
tregue a cada grupo um pacote de massinha de modelar e oriente-os a montarem um modelo tridi -
mensional da célula pesquisada na aula 1, apontando suas características estruturais (membranas, 
organelas, formato etc.).

Se possível, fotografe o desenvolvimento das atividades e os materiais finais para divulgação 
em site, blog ou rede social da escola. Ao final da aula, recolha os modelos montados e traga-os na 
aula seguinte.

Aula 3

Dicas de organização

Selecione imagens dos tecidos e órgãos de cada um dos grupos e suas respectivas células. E agende uma 
data para usar a sala de informática ou equipamentos multimídia. 

Verifique a possibilidade de divulgar os materiais em algum espaço da escola e as fotografias no site, rede 
social ou blog da escola.

O objetivo dessa aula é que os alunos montem modelos bidimensionais em cartolina do arranjo 
celular  presente  nos  tecidos.  Eles  deverão desenvolver  a atividade com base  no conhecimento 
construído nas aulas anteriores, sobre as estruturas e funcionamento celular e sua relação para a 
constituição dos órgãos e tecidos.

Leve os alunos ao laboratório de ciências e solicite que se organizem nos mesmos grupos.  En-
tregue a cada grupo uma cartolina e oriente-os da seguinte maneira:

1) Divida a cartolina em 3 partes. Em 1/3 da cartolina, desenhe a célula pesquisada na aula an-
terior, como feito no modelo tridimensional de massinha. Destaque as características estru-
turais da célula, e aponte suas características funcionais, incluindo as funções das organelas 
e demais estruturas.

2) Nos outros 2/3 da cartolina, desenhe o tecido ou órgão correspondente, dando ênfase à jun-
ção dessas células para sua constituição, ou seja, a constituição celular do órgão ou tecido.

Explique que essa representação na cartolina deve ser bem colorida e de fácil visualização pe-
los demais colegas. Ao final da construção da representação, solicite que cada grupo apresente aos 
colegas os modelos bidimensional (cartolina) e tridimensional (massinha de modelar) que cons-
truiu. Para isso, organize o espaço do laboratório para a apresentação, de modo que todos possam 
ver os modelos e ouvir as informações.
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Aproveite esse momento para fazer esclarecimentos e sanar possíveis dúvidas. Avalie se os 
alunos abordaram as características estruturais das células e as funções que exercem nos respecti-
vos órgãos ou tecidos, e se conseguiram compreender a relação entre células, tecidos e órgãos para 
o funcionamento do corpo humano. 

Se possível, fotografe o desenvolvimento das atividades e os materiais finais para divulgação 
em site, blog ou rede social da escola. Ao final da aula, divulgue os materiais produzidos nas aulas 
2 e 3 em algum espaço da escola para os demais alunos. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução  de  um material  escrito  ou prático  –  anotações  no  caderno,  esquema tridimensional  de 
células e bidimensional de tecidos. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao profes-
sor e ajudá-lo a retomar questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda 
ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, 
mencionando os conceitos discutidos em sala, e se estão isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Mariana e Pedro foram sorteados para participarem da feira de ciências da escola apre-
sentando as células aos demais alunos. Sabemos que existem vários tipos de células 
com estruturas bem diferentes. Por isso, combinaram que Mariana deveria falar sobre 
uma célula vegetal, e Pedro falaria sobre uma célula animal. Se você pudesse ajudá-
-los a criar um cartaz com os dois tipos de células, quais características de cada uma 
delas você destacaria?

2. Sabemos que nosso corpo é formado por várias estruturas diferentes. Apesar das dife-
renças, sabemos que em nosso corpo essas estruturas se relacionam. Qual a relação 
entre células, tecidos e órgãos? Dê um exemplo.
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Respostas: 

1. Tanto a célula animal quanto a vegetal são células eucarióticas, ou seja, em ambas o material 
genético está delimitado por uma membrana, a carioteca, no interior de um núcleo. Ambas 
as células ainda apresentam, em comum, a membrana plasmática, ribossomos, lisossomos, 
mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, complexo golgiense, entre outras estruturas. Dessa 
forma, essas estruturas deveriam estar nos dois cartazes. Porém, Mariana precisaria destacar 
a presença de parede vegetal,  cloroplasto e vacúolos nas células vegetais.  Pedro poderia 
apresentar um diferencial das células animais em relação à maioria das células vegetais que 
é a presença de centríolos. 

2. As células são as unidades básicas do nosso corpo e da grande maioria dos seres vivos (os 
vírus são as exceções). Elas se organizam e interagem, formando os tecidos. Esses, por sua 
vez, se organizam formando os órgãos. Por exemplo, as células glandulares do pâncreas são 
essenciais para a produção de enzimas digestivas e hormônios como a insulina. Sem essa 
produção, o pâncreas não desempenha sua função, o que pode originar problemas graves no 
corpo, como o diabetes.

Autoavaliação
É importante também planejar um momento de avaliação, incentivando a participação do alu-

no nesse processo. A autoavaliação possibilita a reflexão do aluno sobre o próprio processo de 
aprendizagem, de modo que ele tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e, assim, 
possa definir formas eficazes de obter conhecimento tanto na sua vida escolar como na prática. A 
perspectiva da metacognição, abordada sob mais de uma dimensão na literatura, diz respeito, en-
tre outras coisas, ao conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e à organiza-
ção  dos  processos  cognitivos.  Quando  percebem  que  estão  atuando  na  gestão  dos  próprios 
processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas suas capacidades. A autoavaliação consti-
tui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de propiciar um mo-
mento de reflexão individual tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação 
na vida prática, e sobre a própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem ser 
estabelecidos em conjunto, por professor e alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

No quadro abaixo, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades trabalha-
das nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. O 
professor pode construir seu próprio quadro acrescentando outros critérios de acordo com as ativi-
dades propostas durante o percurso e considerando a realidade de sua turma. Pode também avaliar 
a pertinência de construir esse quadro junto com os alunos.
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o que são células?

Identifiquei os tipos de células?

Compreendi as relações entre células, tecidos e órgãos?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos 
colegas?
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2. Das células aos complexos sistemas

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades 

desenvolvidas

• Identificar níveis de organização em modelos 
bidimensionais e tridimensionais, diferentes 
níveis de organização: a célula, os órgãos e os 
sistemas que compõem diferentes seres vivos.

• Diferenciar, classificar e organizar os seres vivos 
e sua organização celular, de modo que o aluno 
faça deduções a respeito da diversidade da vida.

• Célula como unidade 
da vida

EF06CI06 – Concluir, com 
base na análise de 
ilustrações e/ou modelos 
(físicos ou digitais), que os 
organismos são um 
complexo arranjo de 
sistemas com diferentes 
níveis de organização.

Recursos para o professor

• Biologia celular e molecular, de Luiz Carlos Junqueira e José 
Carneiro (Guanabara Koogan).

• Biologia molecular da célula, de Alberts Johnson Lewis e outros 
(Artmed).

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos; sabemos que os seres vivos 

podem ser formados por uma ou várias células. A união e interação entre as células são importan-
tes para organizar as estruturas mais complexas de um ser vivo. Por exemplo, nós, seres humanos, 
somos  organismos  bastante  complexos,  formados  por  trilhões  de  células  que,  organizadas,  
compõem nossos tecidos. Mas, o que são tecidos? Os tecidos são formados por um conjunto de cé -
lulas interdependentes que trabalham juntas em alguma função específica. Alguns dos tecidos pre-
sentes em nosso corpo são epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, havendo várias células em 
cada um deles.

Sabemos ainda que os tecidos também se organizam e formam os órgãos. Esses órgãos desem-
penham funções específicas no nosso corpo. Podemos citar vários exemplos, como o pâncreas, os 
pulmões, o coração, o estômago, a pele, entre outros. Para que nosso corpo possa funcionar da ma-
neira adequada para manutenção da vida, esses órgãos se organizam em um nível ainda mais 
complexo, ou seja, em sistemas,  como sistema nervoso, linfático, esquelético, respiratório,  tegu-
mentar, circulatório, cardiovascular etc. Estes podem ser entendidos como um conjunto de órgãos 
que funcionam de maneira integrada. Os sistemas do nosso corpo precisam operar de forma ade-
quada para que o organismo humano funcione bem. 

Parecem claras, portanto, a necessidade e a importância de compreendermos, de forma inte-
grada, dos níveis de organização dos seres vivos. 
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Dicas de organização e cuidados

• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências.

• Verificar a possibilidade de expor, ao final, os materiais construídos pelos alunos durante as aulas em 
algum local da escola e de divulgar fotografias no site, blog ou rede social da escola.

Material:
• 1 cartolina por grupo (os grupos devem ser compostos por aproximadamente 5 alunos);

• canetas coloridas, lápis de cor e/ou giz de cera;

• imagens que evidenciam os níveis de organização do corpo humano, incluindo células, teci-
dos, órgãos e sistemas;

• projetor multimídia;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Selecione imagens que evidenciam os níveis de organização do corpo humano, como células, tecidos, 
órgãos e sistemas, para serem mostradas aos alunos durante essa aula com o auxílio de equipamentos  
multimídia. 

Sugere-se, também, que a aula seja desenvolvida na sala de informática. Entretanto, pode ser adaptada 
conforme as condições da escola.

O objetivo dessa aula é fazer o levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre problemas 
de saúde relacionados à deficiência da atividade celular, de tecidos e/ou de órgãos e auxiliá-los a 
construir o conhecimento sobre os níveis de organização do corpo humano e a manutenção do cor-
po humano saudável. 

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• O mau funcionamento de células, órgãos ou sistemas pode prejudicar um organismo? De que 
modo?

• Na pneumonia, por exemplo, qual órgão é acometido pela doença?

Atente-se ao que já sabem sobre o assunto. Incentive-os a pensar sobre o que foi questionado e 
a fazer observações sobre situações do cotidiano e outras doenças. 

Em seguida, com o auxílio de um projetor multimídia, apresente imagens e esquemas sobre a 
organização do corpo humano, dando ênfase à relação entre células, tecidos, órgãos e sistemas, 
para que, com isso, os alunos possam problematizar, fazer os próprios questionamentos e levantar 
hipóteses sobre as questões. 
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Dicas de organização

A apresentação dos níveis de organização deve ser realizada do macroscópico para o microscópico, ou 
seja, com uma imagem do corpo, seguida por imagens dos sistemas. Ao fazer isso, o professor deve 
selecionar um dos sistemas, e depois apresentar imagens dos órgãos mais conhecidos dele, para, então, 
elencar imagens dos tecidos correspondentes aos órgãos escolhidos. Para finalizar, selecione imagem de uma 
célula de um desses tecidos. Esse momento da aula será importante para que os alunos já comecem a 
estabeler relações sobre os níveis de organização do corpo humano. 

Para a visualização das células relacionadas aos sistemas e órgãos escolhidos, sugerimos que apresente 
imagens de cortes histológicos do Atlas histológico médico do Departamento de Morfologia da UFMG, 
disponível em: <http://depto.icb.ufmg.br/dmor/hem/digestivo.html> (acesso em: 21 set. 2018). 

A técnica de processamento histológico permite o estudo de tecidos e sua observação por meio de 
microscopia de luz. Ela consiste em várias de etapas de coleta, fixação, desidratação, inclusão, microtomia e 
técnicas de coloração. Para que os alunos compreendam o que estão visualizando nas imagens de lâminas 
histológicas, é importante selecionar imagens de como ocorre o processo de corte histológico e confecção das 
lâminas. Essas e outras informações estão disponíveis no site MOL 3.0, tutorial do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP: <http://mol.icb.usp.br/index.php/conceitos-basicos/> (acesso em: 21 set. 2018).

Recurso para o professor

Para mais informações sobre as interações entre células, tecidos, órgãos e sistemas, 
assista e apresente aos alunos: 

• Tamanho da célula. Produção: Khan Academy, 11min27. Disponível em: 
<https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/prokaryotic-and-
eukaryotic-cells/v/cell-size>. Acesso em: 21 set. 2018.

Proponha uma discussão coletiva sobre as imagens e os conceitos relacionados à organização 
dos seres vivos. Avalie se os alunos conseguiram identificar a relação entre células, tecidos, órgãos 
e sistemas. Em seguida, solicite que os alunos se organizem em cinco grupos (ou de acordo com a 
possibilidade) e questione-os:

• Que outras doenças decorrem do mau funcionamento de células ou órgãos?
• Quais hábitos do dia a dia podem agravar essas doenças?

Proponha que cada grupo utilize os computadores com acesso à internet da sala de informáti-
ca – ou os celulares, em sala de aula – para realizarem pesquisas que os auxiliem a responder essas 
questões. Caso seja necessário direcioná-los nessa construção do conhecimento, o professor pode 
elencar algumas doenças a serem pesquisadas, e as respectivas células ou tecidos afetados, como:

• diabetes e as células pancreáticas; 
• Alzheimer e os neurônios; 
• endometriose e as células endometriais; 
• anemia falciforme e as hemácias;
• catarata e o cristalino (ou lente).

Auxilie os alunos a pesquisarem as seguintes informações:

1. Quais são os sinais ou sintomas da doença?

2. Quais são os tecidos, órgãos e sistemas afetados?

3. Como podem prejudicar o corpo humano?
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4. Quais fatores podem agravar essas doenças e como podemos diminuir o risco de desen-
volvê-las? Selecionem algumas imagens.

5. Selecionem ilustrações ou imagens do órgão saudável e do órgão acometido pela doença. 
Eles possuem alguma diferença a olho nu?

Dicas de organização

O intuito da atividade é que os alunos percebam o que acontece quando há um mau funcionamento das 
células e órgãos, identificando a relação existente entre os diferentes níveis de organização de um organismo. 
A atividade não visa investigar as causas do seu desenvolvimento da doença. Muitos dos exemplos 
sugeridos são doenças que podem ser causadas por fatores genéticos, conteúdo de difícil aprendizado para o 
6º ano. Dessa forma, ressalta-se que o professor deve ter cuidado e orientar os grupos a focar nas células e os 
órgãos afetados, sem aprofundar as causas ou os fatores genéticos do mau funcionamento.

Peça para que anotem as informações no caderno, selecionem imagens e tragam para a próxi-
ma aula. 

Recursos para o professor

Para mais informações sobre os conhecimentos envolvidos na pesquisa solicitada: 

•Alzheimer

Doença de Alzheimer (Biblioteca virtual em saúde – Ministério da Saúde). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2056-doenca-de-alzheimer>. Acesso em: 21 
set. 2018.

O Alzheimer modifica o cérebro (Alzheimer Association). Disponível em: 
<www.alz.org/brain_portuguese/08.asp>. Acesso em: 21 set. 2018.

•Anemia falciforme 

Doença falciforme: condutas básicas para tratamento (Ministério da Saúde). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_condutas_
basicas.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018.

•Catarata 

Catarata (Biblioteca virtual em saúde – Ministério da Saúde). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2189-catarata>. Acesso em: 21 set. 2018.

•Diabetes 

Diabetes (Biblioteca virtual em saúde – Ministério da Saúde). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2052-diabetes>. Acesso em: 21 set. 2018.

•Endometriose 

Endometriose (Biblioteca virtual em saúde – Ministério da Saúde). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/250_endometriose.html>. Acesso em: 21 set. 2018.

Aula 2

Dicas de organização

Leve à aula cartolinas (uma por grupo);  sugere-se que a aula seja desenvolvida no laboratório de ciências. 
Entretanto, pode ser adaptada conforme as condições da escola.
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O objetivo dessa aula é sistematizar os conhecimentos dos alunos sobre problemas de saúde 
relacionados aos níveis de organização do corpo humano; o intuito é que os alunos representem 
graficamente por meio de colagens, desenhos ou ilustrações a relação entre células, tecidos e ór-
gãos no acometimento das doenças pesquisadas. 

Inicie a aula relembrando os alunos da atividade de pesquisa proposta na aula passada e soli-
cite que se organizem nos mesmos grupos. Distribua para cada grupo uma cartolina e solicite que 
elaborem um cartaz sobre a doença pesquisada. Oriente-os a utilizar as imagens pesquisadas, ela-
borar desenhos e esquemas que destaquem a relação célula-tecido-órgão-sistema no acometimento 
da doença. Retome os pontos de pesquisa propostos anteriormente para orientá-los a inserir nos 
cartazes:

1. Quais são os sinais ou sintomas da doença?

2. Quais são os tecidos, órgãos e sistemas afetados?

3. Como podem prejudicar o corpo humano?

4. Quais fatores (o que incluem nossos hábitos) podem agravar essas doenças e como podemos 
diminuir o risco de desenvolvê-las? Selecionem algumas imagens.

5. Selecionem ilustrações ou imagens do órgão saudável e do órgão acometido pela doença. 
Eles possuem alguma diferença a olho nu?

Disponibilize essa aula para a confecção dos cartazes; ao final, recolha-os para discussão na 
aula seguinte. 

Aula 3

Dicas de organização

Verifique a possibilidade de expor os cartazes produzidos pelos alunos em algum espaço da escola e que a 
aula seja desenvolvida na sala de aula.

O objetivo dessa aula é discutir os conhecimentos adquiridos por meio das pesquisas e confec-
ção dos cartazes sobre problemas de saúde e sua relação com os níveis de organização constituin-
tes do corpo humano: células, tecidos, órgãos e sistemas.

Inicie a aula relembrando os alunos da elaboração dos cartazes feita na aula anterior. Solicite 
que os grupos se reúnam novamente; informe-os que deverão, com base nos conhecimentos cons-
truídos nas aulas anteriores e sintetizados nos cartazes, fazer uma apresentação à sala. Disponibili-
ze  cerca  de  10  minutos  para  que  discutam  e  organizem  os  conhecimentos  que  deverão  ser 
explicados. 

Avalie se nas apresentações os alunos conseguiram compreender e expor aos colegas os níveis 
de organização do corpo humano por meio das doenças pesquisadas, localizando, de modo geral e 
de maneira simples, onde está o principal acometimento da doença: na célula, no tecido, no órgão 
ou no sistema, e se elencaram quais fatores podem agravar ou prevenir essa doença. Se achar con-
veniente, aproveite esse momento de discussão para esclarecer que algumas doenças podem ser 
desencadeadas por influência ambiental (raios UV, dieta, poluição do ar etc.). Além disso, aprovei-
te para sanar possíveis dúvidas e encaminhar as adequações conceituais necessárias, em um fecha-
mento teórico.

Ao final, divulgue os cartazes em algum espaço disponível da escola. 
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno e cartazes. Todas essas produções podem 
fornecer um feedback ao professor e ajudá-lo a retomar questões que não ficaram claras ou foram 
mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argu-
mentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala, e se estão isentos 
de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. O mau funcionamento de um tipo de célula pode afetar um organismo? De que modo?

2. Jéssica foi passar as férias na casa de sua avó, Dona Anita. Durante os dias que lá es -
teve, percebeu que a avó se esquecia de várias coisas, como onde havia colocado as 
chaves, que dia era, qual o nome dos parentes. Preocupada, Jéssica conseguiu con-
vencê-la a ir ao médico. Depois de fazer os exames, o médico disse que Dona Anita 
estava com Alzheimer. Jéssica aprendeu nas aulas de Ciências que algumas doenças, 
como o Alzheimer, estavam relacionadas ao mau funcionamento de células, tecidos, 
órgãos ou sistemas, mas estava com algumas dúvidas. Quais informações você daria 
para ajudar Jéssica?

Respostas: 

1. Sim. O mau funcionamento de células pode afetar o organismo, porque elas são as unidades 
básicas do corpo dos seres vivos. Quando agrupadas, elas constituem os tecidos, que por sua 
vez formam os órgãos que, por fim, formam os sistemas. Nesse momento do curso de Ciên-
cias, esse conhecimento é uma indução – o ideal seria o aprendizado por lógica dedutiva.

2. Seria importante ajudar Jéssica lembrando-a de que a doença de Alzheimer causa a morte 
das células nervosas e a perda de tecido em todo o cérebro, órgão essencial inclusive para a 
memória. Com o passar do tempo, o cérebro pode sofrer alterações, o que afeta várias de 
suas funções. Devido a isso, o sistema nervoso central, do qual o cérebro é um dos constitu-
intes, formado por tecido nervoso e por neurônios, acaba sendo afetado e influenciando ou-
tros sistemas do corpo humano. 
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Autoavaliação
É importante também planejar um momento de avaliação, incentivando a participação do alu-

no nesse processo. A autoavaliação possibilita a reflexão do aluno sobre o próprio processo de 
aprendizagem, de modo que ele tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e, assim, 
possa definir formas eficazes de obter conhecimento tanto na sua vida escolar como na prática. A 
perspectiva da metacognição, abordada sob mais de uma dimensão na literatura, diz respeito, en-
tre outras coisas, ao conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e à organiza-
ção  dos  processos  cognitivos.  Quando  percebem  que  estão  atuando  na  gestão  dos  próprios 
processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas suas capacidades. A autoavaliação consti-
tui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de propiciar um mo-
mento de reflexão individual tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação 
na vida prática e sobre a própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem ser  
estabelecidos em conjunto, por professor e alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

No quadro abaixo, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades trabalha-
das nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. O 
professor pode construir seu próprio quadro acrescentando outros critérios de acordo com as ativi-
dades propostas durante o percurso e considerando a realidade de sua turma. Pode também avali-
ar a pertinência de construir esse quadro junto com os alunos.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi a relação entre células, tecidos, órgãos e 
sistemas?

Compreendi que algumas doenças ocorrem devido a 
deficiências celulares que podem afetar tecidos, órgãos 
e sistemas?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade de pesquisa?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos 
colegas?
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3. A visão e as lentes corretivas

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades 

desenvolvidas

• Identificar as partes que compõem o olho, como íris, 
córnea, cristalino, nervo óptico, corpo ciliar, 
esclerótica, retina, coroide, entre outras, 
reconhecendo suas funções e relacionando-as à  
captação e à interpretação de imagens pelo cérebro.

• Identificar os defeitos da visão, como miopia, 
hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, bem como 
as lentes divergentes, convergentes, cilíndricas e 
bifocais cujo uso permite sua correção.

• Compreender e relatar aspectos relativos à 
importância da visão.

Lentes corretivas EF06CI08 – Explicar a 
importância da visão 
(captação e interpretação 
das imagens) na interação 
do organismo com o meio 
e, com base no 
funcionamento do olho 
humano, selecionar lentes 
adequadas para a correção 
de diferentes defeitos da 
visão.

Recursos para o professor
• Casting a genetic light on the evolution of eyes, de Russel D. Fernald (Science). 
Disponível em: <http://science.sciencemag.org/content/313/5795/1914>. Acesso 
em: 21 set. 2018.

• Óptica e fisiologia da visão: uma abordagem multidisciplinar, de Odemir Martinez 
Bruno e Luiz Alberto Carvalho (Roca). 

• Saúde ocular: cadernos temáticos do PSE (Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação). Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/
caderno_saude_ocular.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018.

• Sentido da visão: apostila do curso de Fisiologia, de Silvia M. Nishida (Unesp). 
Disponível em: <www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/
08.sentido_visao.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
Desde a Grécia Antiga temos registros sobre a importância do conhecimento dos cinco senti-

dos humanos. Entre eles está a visão, sentido que apresenta importantes características decorrentes 
da evolução humana, e que se alicerça na anatomia do olho. 

 Os conhecimentos sobre evolução biológica possibilitaram entender, por exemplo, que as ca-
racterísticas dos tipos de olhos permitiram a adaptação de muitas espécies de animais em suas 
buscas por recursos nos ambientes em que viviam. As variações na potencialidade da visão devido 
à sua estrutura e à quantidade de células fotorreceptoras foram fundamentais na relação dessas es-
pécies com o meio, melhorando a captura de alimento, sua defesa contra predadores, a escolha de 
abrigos e as demais interações com outros seres vivos (da mesma espécie ou não).
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Apesar dos avanços evolutivos encontrados nos vertebrados – grupo do qual fazemos parte – 
sabemos que a variabilidade genética e a sua interação com o ambiente explicam os problemas de 
visão encontrados nos seres humanos, como miopia, astigmatismo, hipermetropia etc. Ainda as-
sim, o desenvolvimento científico no decorrer das décadas nos possibilitou criar lentes corretivas 
para esses problemas encontrados; as lentes também são essenciais para a confeccção de instru-
mentos como microscópios, telescópios e câmeras fotográficas, que nos permitiram aprimorar a vi-
são e compreensão de fenômenos naturais, entre outras possibilidades. 

Dicas de organização e cuidados
• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências.

• Verificar a possibilidade de expor, ao final, os materiais construídos pelos alunos durante as aulas em 
algum local da escola e de divulgar fotografias no site, blog ou rede social da escola.

Material:
• 1 cartolina por grupo (os grupos devem ser compostos por aproximadamente 5 alunos ou de 

acordo com a turma);

• canetas coloridas, lápis de cor e/ou giz de cera;

• imagens que evidenciem a estrutura do olho humano, das lentes corretivas existentes e de 
equipamentos como câmeras fotográficas, telescópio e microscópio; incluindo os tecidos, ór-
gãos e sistemas e algumas de suas respectivas células;

• projetor multimídia;

• computadores com acesso à internet;

• imagens de microscópio, telescópio, lupa, câmera fotográfica, ou os próprios aparelhos, caso 
haja na escola.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Com o objetivo de utilizar melhor o tempo, facilitando a organização e acomodação dos alunos, pode-se 
encaminhar toda a aula na sala de informática. Entretanto, ela pode ser adaptada conforme as condições da 
escola. Sugere-se ainda que o professor leve um tecido ou óculos de natação (com as lentes pintadas) que 
possa ser usado como venda.

O objetivo dessa aula é levantar os conhecimentos dos alunos sobre a visão humana, além de 
possibilitar que os alunos construam o conhecimento sobre a constituição anatômica do olho hu-
mano, a importância desse sentido às nossas vidas e os problemas de visão existentes.

Inicie a aula pedindo que cada aluno selecione um objeto (pode ser uma borracha, um lápis, um 
estojo, um apontador, um caderno, um livro etc.) e recolha-os em sua mesa. Em seguida, solicite a 
ajuda de voluntários para participar da atividade, que deverá durar aproximadamente 20 minutos. 

Um voluntário por vez deverá ser encaminhado à mesa do professor e ser vendado com um te-
cido ou óculos de natação com as lentes pintadas, impossibilitando-o de ver. Solicite que o aluno 
tente identificar três objetos aleatórios dispostos na mesa do professor. Caso não consiga, incentive 
os demais colegas a auxiliarem dando dicas. 
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Após a atividade, peça que os voluntários compartilhem como foi a experiência de ficar com os 
olhos vendados. Promova um ambiente de livre expressão, e questione-os:

• Foi mais fácil identificar os objetos com ou sem o auxílio dos colegas? Por quê?

• Qual o órgão do sentido da visão? 

• A visão nos permite identificar quais características dos objetos?

Incentive-os a expor seus conhecimentos sobre o assunto. Possivelmente, os alunos perceberão 
que foi mais fácil identificar os objetos com o auxílio dos colegas e mencionarão que os olhos são 
os órgãos relacionados à visão. Questione-os, então:

• Do que o olho humano é formado? Quais são suas estruturas?

Com o auxílio de um projetor multimídia ou outros recursos disponíveis, apresente a imagem 
anatômica do olho humano, sem detalhar, nesse primeiro momento, a identificação de cada estru-
tura, mas evidenciando que o olho é composto de várias partes.

Em seguida, encaminhe-os até a sala de informática e solicite que os alunos pesquisem quais 
são as estruturas do olho humano (pálpebra, pupila, córnea, nervo ótico, esclera, músculos, coroi-
de, retina, cristalino, cílios) e como elas auxiliam na visão, anotando as informações no caderno. 

Após as pesquisas, proponha um jogo em formato de quiz para que os alunos trabalhem o co-
nhecimento adquirido. Peça que 11 alunos (correspondente às 11 estruturas do olho) sejam volun-
tários para a atividade. O restante dos alunos serão os “cientistas”, ou seja, deverão, com base no 
que pesquisaram, identificar qual poderia ser a dificuldade apresentada se cada uma das estrutu-
ras fosse danificada ou apresentasse algum tipo de anomalia. O objetivo dessa atividade é estimu-
lar  a  percepção  dos  alunos  sobre  a  importância  das  estruturas  oculares  para  a  visão.  Como 
encaminhamento metodológico são sugeridas as atividades a seguir.

1. Construa uma tabela na lousa, conforme o exemplo abaixo.

Estrutura
Possíveis dificuldades 

para visão
Conclusões

pálpebra

pupila

córnea

nervo ótico

esclera

músculos

coroide

retina

cristalino

cílios
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2. Cada um dos 11 alunos participantes representará uma das estruturas do olho.

3. Peça para que um deles se posicione a frente da sala. Os alunos “cientistas” deverão inferir 
qual poderia ser a dificuldade encontrada se aquela estrutura fosse danificada. Para que pos-
sam responder, peça que consultem suas anotações.

4. Anote as respostas dos alunos na segunda coluna do quadro.

5. Quando todas as estruturas tiverem sido analisadas, discuta as respostas dadas, aproveitan-
do para tirar dúvidas e fazer correções conceituais. Preencha a terceira tabela com as conclu-
sões, ou seja, com as dificuldades de visão que realmente se relacionam com a estrutura do 
olho danificada.

Recurso para o professor

Para mais informações sobre as estruturas e a anatomia do olho humano, acesse:

• Sentido da visão: apostila do curso de Fisiologia, de Silvia M. Nishida (Unesp). 
Disponível em:  <www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/
Neuro/08.sentido_visao.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018.

Ao final da atividade, questione-os:

• Quando temos algum tipo de problema nessas estruturas do olho, a visão pode ficar compro-
metida?

• Com problemas de visão, pode haver algum tipo de dificuldade para executar as atividades 
diárias?

• A visão é um sentido importante para nossas vidas?

Estimule-os a discutirem essas questões, pois pelas pesquisas anteriores eles já possuem subsí-
dios para isso. É importante que eles percebam como a visão é um sentido que permite uma intera-
ção entre nós e o meio em que vivemos. Promova um ambiente de livre expressão de ideias e 
informações. Avalie suas falas e corrija possíveis erros conceituais.

Aula 2

Dicas de organização

Sugere-se que a aula seja iniciada na sala de informática. Entretanto, pode ser adaptada conforme as 
condições da escola. 

Providencie previamente imagens de diferentes lentes corretivas e de equipamentos que utilizam lentes 
como microscópio, câmera fotográfica, telescópio e lupa. 

O objetivo desta aula é que os estudantes construam o conhecimento sobre as lentes e sua im-
portância para corrigir alguns problemas de visão.

Inicie a aula perguntando quais alunos usam óculos ou ainda se alguém da família deles utili-
za. Se houver casos na sala, questione sobre quais problemas de visão possuem. Se você utilizar 
óculos, pode se tomar como exemplo. Estimule-os a expor seus conhecimentos. 
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Informações para o professor

É importante que, nesse momento, evite-se expor demasiadamente os alunos com defeitos de visão, 
tornando-os vulneráveis a críticas ou brincadeiras de mau gosto pelos colegas. Aproveite para valorizar a 
diversidade e ressalte que a variabilidade em todas as características dos seres vivos é um fato científico que 
tem de ser acolhido e aceito com naturalidade.

Depois, solicite aos alunos que pesquisem alguns problemas de visão (miopia, astigmatismo, 
hipermetropia, presbiopia, estrabismo e emetropia) e anotem as informações no caderno.

Recursos para o professor

• Para mais informações sobre problemas de visão e para obter imagens que 
evidenciem como o olho se comporta quando existem tais anomalias, acesse: 

• Anomalias da visão (e-Física). Disponível em: <http://efisica.if.usp.br/otica/basico/
visao/anomalias/>. Acesso em: 21 set. 2018.

• Os defeitos da visão e as lentes corretoras, de Jean Cavalcante e Nelson Bezerra. 
(Centro de mídias e de educação do Amazonas). Disponível em: 
<https://centrodemidias.am.gov.br/dmdocuments/17M2FIS020P2.pdf>. Acesso em: 
21 set. 2018.

Após a coleta de dados, estimule-os a discutir brevemente sobre os resultados encontrados, sa-
nando possíveis dúvidas e fazendo adequações conceituais e fechamento teórico para que seja pos-
sível a continuidade do trabalho.

Com o auxílio do projetor multimídia, apresente as imagens de microscópio, câmera fotográfi-
ca, telescópio e lupa (ou apresente os aparelhos, caso haja na escola), explicando o que é cada um 
deles. Questione-os, então:

• O que esses equipamentos têm em comum?

Atente-se ao que eles já sabem sobre o assunto. Incentive-os a problematizar, fazer questiona-
mentos e, se possível, levantar respostas viáveis e passíveis de seres testadas, (hipóteses). Auxilie-
-os a perceber que todos esses equipamentos têm diferentes tipos de lentes.

Em seguida, proponha as seguintes questões:

• Vimos que alguns colegas utilizam óculos devido a um problema de visão. Isso é muito co-
mum! A importância dos óculos está nas lentes. Existem diferentes tipos de lentes para corrigir 
defeitos de visão diferentes?

• Quais são os tipos de lentes corretivas existentes para os problemas de visão?

Aproveite esse momento para mostrar aos alunos óculos com diferentes tipos de lentes correti-
vas. Solicite que os alunos façam uma pesquisa sobre os tipos de lentes corretivas (convergentes e 
divergentes, cilíndricas e esféricas) e para quais problemas de visão elas são indicadas, anotando as 
informações no caderno e desenhando as lentes para melhor compreensão dos tipos. 

Finalize a aula relacionando a morfofisiologia do olho, os tipos de lentes e os defeitos visuais.
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Recursos para o professor

Para mais informações sobre as lentes corretivas, acesse: 

• Ajude Mr. Magoo a observar o mundo com outros olhos (Laboratório Didático 
Virtual – Escola do Futuro, da USP). Disponível em: <www.labvirt.fe.usp.br/
simulacoes/fisica/sim_otica_magoo.htm>. Acesso em: 21 set. 2018. Verifique 
previamente esse recurso e se é pertinente utilizá-lo com os alunos em aula, uma 
vez que são disponibilizadas questões envolvendo cálculos mais específicos e eles 
necessitarão de auxílio do professor para responderem.

• Óptica: lente cilíndrica 1. Produção: E-Aulas USP, 1min21. Disponível em: 
<http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=3672>. Acesso em 21 set. 2018.

• Óptica: lente convergente 1. Produção: E-Aulas USP, 1min02. Disponível em: 
<http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=3671>. Acesso em: 21 set. 2018.

Aulas 3 e 4 

Dicas de organização

Sugere-se que a terceira aula seja realizada no laboratório de ciências, e a quarta, na sala de aula. O 
professor deverá levar cartolinas para confecção de cartazes. Verifique a possibilidade de expor as produções 
em algum espaço da escola.

O objetivo destas aulas é que os alunos sintetizem os conhecimentos adquiridos até o momen-
to em cartazes e discutam com os colegas o que compreenderam sobre a visão, os problemas de vi-
são e as lentes corretivas.

Solicite que os alunos se organizem em 6 grupos ou de acordo com a possibilidade. Cada gru-
po deverá elaborar um cartaz sobre um problema de visão discutido na aula 1 (miopia, astigmatis-
mo, hipermetropia, presbiopia, estrabismo, emetropia) e as lentes corretivas indicadas para cada 
doença. Incentive-os a inserir desenhos e imagens, facilitando a compreensão de quem lerá as in-
formações nos cartazes. 

Após as elaborações, solicite que cada grupo apresente seu cartaz à turma explicando os dados 
contidos nele. Aproveite esse momento para estimular a discussão entre os alunos, sanando possí-
veis dúvidas e encaminhando adequações conceituais em um fechamento teórico integrando todas 
as ideias apresentadas.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno, desenhos e cartazes. Todas essas produções 
podem fornecer um feedback ao professor e ajudá-lo a retomar questões que não ficaram claras ou 
foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elaboram 
argumentos coerentes e significativos,  mencionando os conceitos discutidos em sala, e se estão 
isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Sabemos que o olho humano é formado por diferentes estruturas e algumas delas são 
especialmente importantes para nossa visão. Explique as funções da córnea, íris, cris-
talino e retina.

2. No início do 6o ano, Juliano escolheu sentar numa das carteiras no fundo da sala. Com 
o passar dos meses, o professor percebeu que ele tinha muitas dificuldades para en-
xergar o quadro daquela distância e o aconselhou a procurar um médico. O médico dis-
se que Juliano tinha miopia. Sabendo as características da miopia, como eram as de-
formações nas imagens que Juliano enxergava? Que tipo de lentes o médico receitou 
para ele?

Gabarito 
1. A córnea protege o globo ocular e é a primeira camada atingida pela luz. O cristalino é res-

ponsável por ajustar o foco de luz que chega aos nossos olhos. A lente destaca-se por sua ca-
pacidade de acomodação, modificando seu formato e garantindo, assim, a focalização de 
objetos a diferentes distâncias. A retina está localizada na parte interna do olho e é rica em 
fotorreceptores, sendo responsável pela focalização da luz. Ela é formada por dois tipos de 
receptores, os bastonetes, muito importantes para visão no escuro, e os cones, responsáveis 
pela visão em cores. A íris, por sua vez, funciona como um diafragma de uma câmera, ou 
seja, ajuda a controlar a abertura e fechamento da pupila, abertura na região central do glo-
bo ocular que regula a entrada de luz.

2. Devido à miopia, Juliano enxergava as imagens distantes embaçadas, como se estivessem 
borradas, pois as imagens são formadas antes da retina. O médico receitou que ele fizesse 
óculos com lentes divergentes, próprias para correção dessa anomalia visual.
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Autoavaliação
É importante também planejar um momento de avaliação, incentivando a participação do alu-

no nesse processo. A autoavaliação possibilita a reflexão do aluno sobre o próprio processo de 
aprendizagem, de modo que ele tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e, assim, 
possa definir formas eficazes de obter conhecimento tanto na sua vida escolar como na prática. A 
perspectiva da metacognição, abordada sob mais de uma dimensão na literatura, diz respeito, en-
tre outras coisas, ao conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e à organiza-
ção  dos  processos  cognitivos.  Quando  percebem  que  estão  atuando  na  gestão  dos  próprios 
processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas suas capacidades. A autoavaliação consti-
tui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de propiciar um mo-
mento de reflexão individual tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação 
na vida prática, e sobre a própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem ser 
estabelecidos em conjunto, por professor e alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

No quadro abaixo, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades trabalha-
das nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. O 
professor pode construir seu próprio quadro acrescentando outros critérios de acordo com as ativi-
dades propostas durante o percurso e considerando a realidade de sua turma. Pode também avali-
ar a pertinência de construir esse quadro junto com os alunos.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi a importância da visão?

Reconheci os componentes do olho humano e suas funções?

Identifiquei os tipos de defeitos da visão?

Diferenciei os diversos tipos de lentes corretivas? 

Fiz a atividade de pesquisa?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento de 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como 
seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múlti-
pla escolha.

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às habilidades a seguir.

• EF06CI05 – Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos.

• EF06CI06 – Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que 
os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

• EF06CI08 – Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na intera-
ção do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar len-
tes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.

Ao final há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de 
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento de aprendizagem
2o bimestre

Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. Observe a figura que representa uma célula eucariótica animal:

Luis Moura

As setas da figura indicam quais estruturas celulares essenciais para as células eucarióticas?

a) Mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático e complexo golgiense.

b) Mitocôndria, núcleo, parede celular e complexo golgiense.

c) Mitocôndria, núcleo, membrana plasmática e complexo golgiense.

d) Retículo endoplasmático, núcleo, parede celular e complexo golgiense.

e) Cloroplasto, núcleo, parede celular e complexo golgiense.

2. Leia o trecho a seguir.

Nosso corpo é  extremamente  complexo.  Os cientistas  estimam que tenha em torno de  30 

bilhões de células. Sabemos que essas células são as estruturas básicas dos seres vivos, mas 

quando falamos em corpo humano normalmente nos referimos a outros níveis de organização, ou 

seja, a união dessas células.

Explique quais são os níveis de organização do corpo humano e dê um exemplo de cada.
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3. Assinale a alternativa correta sobre as células.

a) As células são as unidades básicas de todos os seres vivos.

b) As células são estruturas macroscópicas, visíveis a olho nu.

c) As células são eucarióticas, independentemente do ser vivo.

d) As células são procarióticas, independentemente do ser vivo.

e) As células e suas estruturas são iguais em todos os seres vivos.

4. As lupas são instrumentos de trabalho para muitos cientistas e de diversão para curio -
sos. Sabemos que elas aumentam a imagem, sendo muito úteis na observação de 
objetos e seres vivos pequenos. Essa característica se deve à lente convergente utili -
zada na lupa, que também está presente em alguns óculos para correção de proble-
mas de visão. 

As lentes convergentes também são usadas em alguns casos para corrigir certo pro-
blema de visão. Aponte qual é esse problema e como a lente convergente ajuda a 
solucioná-lo.

5. Observe, a seguir, a imagem de um olho humano e suas estruturas.

Dawidson França

Assinale a alternativa que apresenta de maneira correta as estruturas enumeradas do 
olho.

a) 1. Córnea; 2. Nervo óptico; 3. Retina; 4. Íris; 5. Pupila; 6. Cristalino

b) 1. Córnea; 2. Cristalino; 3. Íris; 4. Retina; 5. Pupila; 6. Nervo óptico

c) 1. Córnea; 2. Cristalino; 3. Retina; 4. Pupila; 5. Íris; 6. Nervo óptico

d) 1. Córnea; 2. Cristalino; 3. Retina; 4. Íris; 5. Pupila; 6. Nervo óptico

e) 1. Retina; 2. Cristalino; 3. Córnea; 4. Íris; 5. Pupila; 6. Nervo óptico
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6. Muitas são as estruturas que compõem o olho humano. Entre elas, podemos destacar  
algumas que são muito importantes para a visão, como o nervo óptico, a retina, o cris -
talino e a pupila. 

Explique as funções principais dessas estruturas. 

Leia o trecho abaixo para fazer as atividades 7 e 8.

As células humanas são estruturas básicas de nosso corpo. Sem elas, não teríamos outros 

níveis de organização, como tecidos, órgãos e sistemas. São formadas por diferentes estruturas e  

componentes,  cada um com uma função.  Sua importância  pode ser  explicada pelas  diferentes 

funções que exercem no corpo, influenciando no desenvolvimento de algumas doenças quando não 

funcionam de forma correta. 

7. Assinale a alternativa correta sobre as funções principais das estruturas.

a) As mitocôndrias são responsáveis pela liberação de energia para as atividades celu-
lares.

b) O complexo golgiense produz proteínas.

c) Os ribossomos atuam como um centro de controle das células.

d) A membrana plasmática compõe o núcleo que envolve o material genético. 

e) Os lisossomos agem como uma “porta” de entrada e saída de componentes da célula.

8. De acordo com o texto, as células são os componentes básicos do corpo que, quando 
não funcionam corretamente, podem estar associadas ao surgimento de doenças. O di-
abetes é um tipo de doença humana, cuja causa pode estar relacionada com as célu-
las, tecidos, órgãos e sistemas, ou seja, os diferentes níveis de organização do corpo. 
Escolha um tipo de célula de determinado órgão e explique como seu mau funciona-
mento pode afetar os outros níveis de organização de um corpo.
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Leia o trecho abaixo para fazer as atividades 9 e 10.

O  olho  humano  pode  ser  comparado  ao  funcionamento  de  uma  câmera  fotográfica  muito 

eficiente.  No entanto,  algumas anormalidades podem afetar  a  visão humana, como no caso da 

miopia,  do  astigmatismo  e  da  hipermetropia.  Para  nossa  sorte,  lentes  corretivas  já  foram 

desenvolvidas!

9. Com base no texto, assinale a alternativa correta.

a)  A miopia é uma doença que dificulta a visualização correta de imagens que estão 
próximas.

b) A miopia é uma doença que dificulta a visualização correta de imagens pequenas.

c) A miopia é uma doença que dificulta a visualização correta de imagens grandes.

d)  A miopia é uma doença que dificulta a visualização correta de imagens que estão 
distantes.

e) A miopia é uma doença que dificulta a visualização correta de imagens independen-
temente da distância.

10. Preencha corretamente a tabela abaixo com o tipo de lente corretiva indicada para 
cada tipo de defeito na visão.

Anomalia visual Lentes corretivas indicadas

miopia

hipermetropia

astigmatismo

presbiopia
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Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as estruturas de uma célula eucariótica animal.

Habilidade desenvolvida: EF06CI05

Resposta: alternativa c. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque as setas da figura 1 indicam núcleo, mitocôndria, com-
plexo golgiense e membrana plasmática, e não o retículo endoplasmático. 

b) A alternativa está incorreta porque as setas da figura 1 indicam núcleo, mitocôndria, com-
plexo golgiense e membrana plasmática, e não a parede celular, própria de células eucari-
óticas vegetais.

d) A alternativa está incorreta porque as setas da figura 1 indicam núcleo, mitocôndria, com-
plexo golgiense e membrana plasmática, e não o retículo endoplasmático e a parede celular.

e) A alternativa está incorreta porque as setas da figura 1 indicam núcleo, mitocôndria, com-
plexo golgiense e membrana plasmática, e não o cloroplasto e a parede celular, que são es-
truturas próprias das células eucarióticas vegetais. 

Comentários e reorientações

É possível que haja dificuldade de identificação das organelas nos desenhos, pois demanda 
uma habilidade a ser desenvolvida e muitas vezes a percepção do aluno possibilitou uma constru-
ção conceitual diferente da esperada. Nesse contexto, é possível confundir retículo endoplasmático 
com complexo golgiense, assim como mitocôndrias e cloroplastos. Se o aluno assinalou as alterna-
tivas a e d, é provável que não tenha se apropriado do conhecimento sobre quais são os tipos de es-
truturas das células eucarióticas animais, especialmente as organelas, a ponto de saber diferenciá-
-las; se assinalou as alternativas b e e, provavelmente não se apropriou das características específi-
cas das células eucarióticas vegetais que as diferenciam estrutural e funcionalmente das células 
animais. Retome com os alunos as características das células eucarióticas animais e vegetais que se 
assemelham e aquelas que se diferem. Sugerem-se atividades comparativas, como a elaboração de 
um desenho de cada uma dessas células, no qual o aluno deve indicar quais são suas estruturas. 
Ao final, baseando-se nesses desenhos, o aluno pode elaborar uma tabela comparativa, indicando 
as estruturas presentes em ambas, ou seja, que se assemelham, e quais se diferem, isto é, quais são 
exclusivas da célula animal e da célula vegetal.
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Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os níveis de organização do corpo humano.

Habilidades desenvolvidas: EF06CI05 e EF06CI06

Resposta:

Os níveis de organização do corpo humano envolvem as células, estruturas básicas que se or-
ganizam em tecidos. Os tecidos se organizam em nosso corpo em diferentes órgãos, e estes, em va-
riados sistemas. Um exemplo são as células nervosas que se organizam em tecido nervoso, que por 
sua vez tem diferentes órgãos, como o cérebro e a medula espinhal. Estes se organizam em sistema 
nervoso.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de níveis de organização 
do corpo humano dando exemplos que facilitem a apropriação do conhecimento, como o que foi 
dado acima. Depois, proponha que pesquisem outros exemplos na internet, pedindo que façam es-
quemas no caderno sobre tais níveis, por exemplo: 

células → tecidos  órgãos  sistemas→ →

Ex: neurônios  tecido nervoso  cérebro, medula espinhal  sistema nervoso→ → →

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características sobre as células dos seres vivos.

Habilidades desenvolvida: EF06CI05 e EF06CI06

Resposta: alternativa a. 

Distratores

b) A alternativa está incorreta porque as células são estruturas microscópicas.

c) A alternativa está incorreta porque as células podem ser eucarióticas ou procarióticas.

d) A alternativa está incorreta porque as células podem ser eucarióticas ou procarióticas.

e) A alternativa está incorreta porque as células e suas estruturas não são iguais em todos os 
seres vivos. Por exemplo, células procarióticas não apresentam núcleo organizado, já as eu-
carióticas apresentam; as estruturas das eucarióticas diferem de tipo de célula para outro, 
ou seja, células vegetais e animais, por exemplo, apresentam organelas semelhantes e algu-
mas diferentes.
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Comentários e reorientações

É possível que haja uma confusão entre os conceitos que envolvem células, até pela variedade 
de estruturas, tipos celulares e funções. Se o aluno assinalou as alternativas b, c, d ou e, provavel-
mente não se apropriou do conhecimento sobre os tipos celulares. Sugerem-se atividades que reto-
mem esse conteúdo, envolvendo os tipos de células, suas características estruturais e os níveis de 
organização do corpo humano, destacando-se a relevância das células como estruturas básicas nes-
sa organização. Você pode solicitar que os alunos façam pesquisas e registrem o conhecimento no 
caderno, para posterior discussão em sala de aula.

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Relacionar os problemas de visão às lentes corretivas e identificar o problema que pode ser corrigido de acordo 
com a lente convergente.

Habilidade desenvolvida: EF06CI08

Resposta:

As lentes convergentes são utilizadas para correção de problemas de visão como hipermetro-
pia e presbiopia (vista cansada).

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de lentes corretivas e de 
defeitos de visão, relacionando-os. Solicite uma pesquisa sobre os tipos de problemas de visão e so-
bre os tipos de lentes utilizadas em óculos para correção desses problemas. Depois, elabore uma 
atividade em que eles devam interligar determinada lente corretiva ao(s) problema(s) de visão que 
deve(m) ser corrigido(s) por elas, tornando a apropriação do conhecimento mais ativa e dinâmica.

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as estruturas do olho humano.

Habilidade desenvolvida: EF06CI08

Resposta: alternativa d. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque a estrutura 2 é o cristalino, e a 6 é o nervo óptico.

b) A alternativa está incorreta porque a estrutura 3 é a retina, e a 4 é a íris.

c) A alternativa está incorreta porque a estrutura 4 é a íris, e a 5 é a pupila.

e) A alternativa está incorreta porque a estrutura 1 é a córnea, e a 3 é a retina.
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Comentários e reorientações

É possível que haja uma confusão entre as estruturas anatômicas do olho humano devido à sua 
variedade. Se o aluno assinalou as alternativas  a, b,  c  ou e, provavelmente ainda não conseguiu 
identificar as estruturas. Sugere-se solicitar aos alunos que assinalaram as alternativas incorretas 
que desenhem um olho humano em uma cartolina e, em grupo, discutam como identificar cada es-
trutura. Eles podem buscar auxílio em pesquisas, procurar situações do cotidiano para contextuali-
zar e fazer analogias com aparelhos ópticos.

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Descrever as funções de estruturas do olho humano importantes à visão.

Habilidade desenvolvida: EF06CI06

Resposta:

O cristalino é uma lente gelatinosa, elástica e convergente que focaliza a luz que entra no olho, 
formando imagens na retina. A forma do cristalino é modificada por movimentos de um anel de 
músculos, os músculos ciliares, possibilitando ajustar a visão para objetos próximos ou distantes. 

A retina representa a região onde se formam as imagens dos objetos que vemos. É composta de 
células sensíveis à luz, os cones e os bastonetes, que transformam a energia luminosa das imagens 
em sinais nervosos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. Os bastonetes são muito im-
portantes para a visão no escuro, e os cones são responsáveis pela visão em cores. 

A pupila é a abertura na região central do globo ocular. Sua função é regular a entrada de luz, 
e seu diâmetro pode variar automaticamente com a intensidade da luz ambiente: no claro contrai e  
no escuro se dilata. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome as estruturas anatômicas do olho hu-
mano e suas respectivas funções, destacando sua importância à visão. Solicite uma pesquisa sobre 
as funções de cada estrutura do olho humano para a visão, com registros no caderno para posterior 
discussão com os colegas em sala.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as funções das estruturas celulares.

Habilidade desenvolvida: EF06CI05

Resposta: alternativa a.
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Distratores

b) A alternativa está incorreta porque o complexo golgiense atua recebendo substâncias, arma-
zenando-as e redistribuindo-as à célula ou secretando-as para o meio extracelular. A estru-
tura responsável pela produção de proteínas são os ribossomos.

c) A alternativa está incorreta porque os ribossomos são responsáveis pela produção de proteí-
nas, ao passo que o complexo golgiense atua recebendo substancias, armazenando-as e re-
distribuindo-as à célula ou secretando-as para o meio extracelular. 

d) A alternativa está incorreta porque a membrana plasmática atua regulando as trocas com o 
meio e outras células, sendo a carioteca a estrutura que envolve o material genético, ou seja, 
que está no núcleo.

e) A alternativa está incorreta porque a membrana plasmática atua regulando as trocas com o 
meio e outras células, e os lisossomos são responsáveis pela digestão celular. 

Comentários e reorientações

É possível que haja uma confusão entre as estruturas celulares eucarióticas e suas funções, pela 
variedade existente. Se o aluno assinalou as alternativas b, c,  d ou e, é provável que não tenha se 
apropriado do conhecimento sobre as estruturas das células eucarióticas e suas funções, possibili-
tando o funcionamento correto das células. Retome esses conceitos com os alunos, solicitando uma 
pesquisa sobre uma célula eucariótica animal, suas estruturas e funções, para que em seguida a de-
senhem no caderno e identifiquem nele as estruturas. Em seguida, peça que elaborem uma tabela, 
colocando na primeira coluna as estruturas e, na segunda, suas principais funções.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Concluir que o corpo humano tem diferentes níveis de organização, podendo ser afetado pelo 
mau funcionamento celular. 

Habilidades desenvolvidas: EF06CI05 e EF06CI06

Resposta:

Resposta pessoal. Há também possibilidade de respostas simples, por exemplo, o mau funcio-
namento das células do intestino e o comprometimento do sistema digestório, ou células dos rins e 
o comprometimento do sistema urinário etc. Outra possibilidade é os alunos citarem exemplos 
mais complexos, como, no caso do diabetes, o mau funcionamento das células secretoras do pân-
creas, afetando o sistema endócrino; o formato das hemácias no sangue que acomete o sistema cir-
culatório etc.

Comentários e reorientações

É importante verificar se o aluno consegue fazer a relação entre a célula, o órgão e o sistema 
que ele está inserido, identificando os diferentes níveis de organização. Caso os alunos não respon-
dam satisfatoriamente, retome os níveis de organização do corpo humano. Solicite que pesquisem 
a organização do corpo humano em células, tecidos, órgãos e sistemas, buscando imagens e ilus-
trações. Depois, escolha uma doença caracterizada pelo acometimento de um órgão e peça que 
pesquisem sua relação com o órgão específico, suas células e tecidos – por exemplo, o Alzheimer 
com o acometimento do cérebro e neurônios.  

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito.  Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



118

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Identificar a característica principal de uma anomalia visual (miopia).

Habilidade desenvolvida: EF06CI08

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque a miopia é um defeito que dificulta a visualização de 
imagens que estão distantes, e não próximas.

b) A alternativa está incorreta porque a miopia é um defeito que dificulta a visualização de 
imagens que estão distantes, independentemente do tamanho delas.

c) A alternativa está incorreta porque a miopia é um defeito que dificulta a visualização de 
imagens que estão distantes, independentemente do tamanho delas.

e) A alternativa está incorreta porque a miopia é um defeito que dificulta a visualização de 
imagens que estão distantes, portanto, a distância interfere.

Comentários e reorientações

É possível que haja dificuldades de identificação das características das anomalias visuais, de-
vido à variedade de tipos. Se o aluno assinalou as alternativas a, b, c ou e, é provável que não te-
nha  se  apropriado  do  conhecimento  sobre  a  principal  dificuldade  visual  atrelada  à  miopia  e, 
consequentemente, sobre o que é essa anomalia. Solicite aos alunos que façam um levantamento de 
dados com pessoas do convívio que tenham anomalias visuais pedindo que cada uma explique os 
sintomas que apresenta (dificuldade para enxergar imagens próximas, distantes etc.). Depois, peça 
que, por meio de uma pesquisa, identifiquem corretamente qual anomalia cada pessoa tem, de 
acordo com as características indicadas por elas.

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Relacionar os problemas de visão com as lentes corretivas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI08

Resposta: 

anomalia visual lentes corretivas indicadas

miopia divergentes 

hipermetropia convergentes

astigmatismo cilíndricas

presbiopia convergentes
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os problemas de visão mais comuns, 
relacionando-os com as respectivas lentes corretivas. Solicite que pesquisem os tipos de problemas 
de visão e os tipos de lentes corretivas utilizadas em óculos ou lentes de contatos para correção  
desses problemas, anotando as informações no caderno para posterior discussão em sala.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhados, bem como ao atendimento das competências e habili-
dades  correspondentes.  As  intervenções  e  os  planos  pedagógicos  necessários  para  mitigar  os 
baixos níveis de suficiência dos alunos e possibilitar que possam ter condições de continuidade e 
avançar nos estudos são de sua responsabilidade em consonância com o projeto político pedagógi-
co da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos estu-
dos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da apren-
dizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI)  indica que o aluno não tem possibilidades de avançar nos 
estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de um am-
plo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. 
O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir 
em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades 
adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

 [0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de tipos de células e 
estruturas celulares?

Identificou as funções das estruturas celulares?

Caracterizou os níveis de organização do corpo 
humano?

Concluiu que os seres vivos são um complexo 
arranjo de diferentes níveis de organização?

Identificou as estruturas anatômicas do olho hu-
mano e suas funções?

Reconheceu a importância da visão?

Caracterizou os tipos de anomalias visuais e 
suas características?

Identificou os tipos de lentes corretivas?
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Relacionou os tipos de lentes corretivas com os 
tipos de anomalias visuais?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o professor?

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento das atividades extraclasse?

Contribuiu para as atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem?

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno
Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de tipos de células e 
estruturas celulares?

Identificou as funções das estruturas celulares?

Caracterizou os níveis de organização do corpo 
humano?

Concluiu que os seres vivos são um complexo ar-
ranjo de diferentes níveis de organização?

Identificou as estruturas anatômicas do olho hu-
mano?

Reconheceu a importância da visão?

Caracterizou os tipos de anomalias visuais e suas 
características?

Identificou os tipos de lentes corretivas?

Relacionou os tipos de lentes corretivas com os ti-
pos de anomalias visuais?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o professor?
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Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento das atividades extraclasse?

Contribuiu para as atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem?

Desempenho geral

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

2o bimestre

Não basta ver, é preciso enxergar
Introdução

O presente projeto visa tornar mais efetivo o entendimento e a aprendizagem dos alunos sobre 
a importância da visão para o ser humano e nas suas relações com o meio. Também visa à constru-
ção ativa do conhecimento dos alunos em relação à estrutura e ao funcionamento do olho humano, 
bem como a importância da visão em relação às expressões artísticas e sociais. Expandir o conheci-
mento dos alunos sobre os cuidados necessários com os olhos e as “soluções” para os vários defei -
tos visuais também são objetivados.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF0CI08 da disciplina 
de Ciências. Desse modo, é importante que o professor e os alunos compartilhem a organização e 
execução das atividades. Entre as atividades, propõe-se a construção de maquetes do olho huma-
no, uma demonstração da utilização de lentes corretivas para problemas de visão e um workshop 
sobre movimentos artísticos para explorar a visão e a sua importância para as artes visuais. Ativi-
dades de pesquisa também são propostas para que os alunos possam construir e se apropriar do 
conhecimento em relação ao funcionamento do olho, anatomia e cuidados necessários, além de es-
timular o senso crítico e a argumentação sobre a relação do sentido da visão com o meio. Como 
produto final, propõe-se que os alunos realizem uma campanha sobre os cuidados com os olhos a 
ser disponibilizada para a comunidade escolar e extraescolar. 

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto Integrador fique por conta do professor 

de  Ciências,  uma  vez  que  a  temática  está  relacionada  majoritariamente  à  habilidade  da  área:
EF06CI08. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disci-
plinas de História, Língua Portuguesa e Arte na aplicação de ações próprias dessas áreas, a fim de pos-
sibilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem desenvolvidas neste projeto.

Duração
11 aulas

Produto final
Campanha sobre os cuidados com os olhos.

Temas transversais
Pluralidade cultural e Ética.

Objetivos
• Compreender a importância da visão como sentido do ser humano em sua interação com o 

meio.

• Utilizar o sentido da visão para analisar e compreender expressões artísticas.
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• Compreender a anatomia e o funcionamento do olho humano.

• Identificar, relacionar e compreender os defeitos relacionados à visão humana com o uso ade-
quado de lentes corretivas.

• Aprender os cuidados necessários com os olhos e a sua higiene.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 2, 5, 6, 7 e 8

(BNCC, p. 322)

Competências específicas de Arte
1, 3 e 8

(BNCC, p. 196)

Competências específicas de História
2 e 3 

(BNCC, p. 400)

Competências específicas de Língua Portuguesa
2, 6 e 8 

(BNCC, p. 85)

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do projeto e da campanha sobre os cuidados necessários com os olhos, 

que é proposta como produto final, ressalta-se a importância da abordagem conjunta de habilida-
des de diferentes componentes curriculares. A habilidade EF06CI08 de Ciências tem o objetivo de 
possibilitar o aprendizado do aluno na construção do conhecimento sobre a anatomia e o funciona-
mento do olho humano e sua importância na interação com o meio e a identificação das lentes ade-
quadas  para  correção  de  defeitos  da  visão.  A  integração  com  as  habilidades  EF69AR04 e 
EF69AR05 de Arte contribui para a atividade de análise de obras de arte e construção da maquete 
do olho humano, assim como a habilidade EF06HI02 de História, que contribui para análise e pes-
quisa sobre pinturas rupestres. As habilidades EF67LP20 e EF67LP21 de Língua Portuguesa são 
integradas durante os momentos de pesquisa, discussão, apresentação de resultados e para o de-
senvolvimento do produto final, em conjunto com a habilidade EF69AR05 de Arte.
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Disciplina
Objeto de 

conhecimento
Habilidades desenvolvidas

Ciências Lentes corretivas

EF06CI08 – Explicar a importância da visão (captação e 
interpretação das imagens) na interação do organismo com o 
meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar 
lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da 
visão.

Arte

Elementos da linguagem

EF69AR04 – Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 
artísticas.

Materialidades

EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

História
Formas de registro da 
história e da produção do 
conhecimento histórico 

EF06HI02 – Identificar a gênese da produção do saber histórico e 
analisar o significado das fontes que originaram determinadas 
formas de registro em sociedades e épocas distintas.

Língua 
Portuguesa Curadoria de informação

EF67LP20 – Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

Língua 
Portuguesa

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição

EF67LP21 – Divulgar resultados de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

Material:
• imagens de pinturas rupestres;

• imagens de pinturas ou esculturas de diversos movimentos artísticos;

• computadores ou celulares que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• projetor multimídia ou televisão e vídeo de 9 minutos do filme O garoto de Charles Chaplin (1921);

• canetas esferográficas, lápis e giz de cera de cores diferentes;

• 5 cartolinas ou papel kraft;

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido) de 15 cm de diâmetro; 

• 1 estilete; 

• 1 fôrma de ovo de Páscoa lisa, de 250 gramas; 

• 1 bastão de cola quente;

• 1 pistola de cola quente; 

• plástico-bolha; 

• 1 lupa; 

• 1 tampa de PVC; 

• 1 balão liso transparente;

• tinta guache nas cores alaranjada, amarela, preta, azul, rosa e pincéis.
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Recursos para o professor

• CAVALCANTE, Jean; BEZERRA, Nelson. Física. Os defeitos da visão e as lentes 
corretoras. Ser humano e saúde. Apostila do 2º ano do Ensino Médio. Centro de 
mídias e de educação do Amazonas. Disponível em: 
<https://centrodemidias.am.gov.br/dmdocuments/17M2FIS020P2.pdf>. Acesso em: 
21 set. 2018.

• SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de São Paulo. Manual da 
Comunidade Escolar – Saúde Ocular. Visão do Futuro. 2009. Disponível em: 
<www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/796.pdf>. Acesso em: 
21 set. 2018.

• VARELA, Leciani Eufrásio Coelho. Sentido: Visão. Material de Apoio ao 
professor de Ciências. UFSC. 2016. Disponível em: <www1.fisica.org.br/
mnpef/sites/default/files/produto_leciani_0.pdf>. Acesso em: 21 set. 2018. 

• VIANA, V. et al. Arte rupestre. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/VERBETE%20ARTE
%20RUPESTRE%20-%20pronto%20pdf.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2018. 

Procedimento

Primeira etapa – A arte e a visão
Esta primeira etapa abordará de que modo as cores e as formas podem ser usadas como instru-

mentos de comunicação visual e expressão de sentimentos por meio de pinturas, esculturas e ou-
tras formas de expressão artística visual humana ao longo do tempo.

Aula 1 

Dicas de organização

Providencie previamente imagens de pinturas rupestres que representam atividades do cotidiano do 
homem pré-histórico, por exemplo: cena de pesca, cena de caça com flechas e armadilhas, bem como 
imagens que o representam na agricultura. 

Antes de iniciar a aula, oriente os alunos para se direcionar até a sala de informática e a formar 
grupos de quatro pessoas. Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversi-
dade em relação ao entendimento dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilida-
des e competências conhecidas, aos posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática 
promove compartilhamentos, colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja 
pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades.

Inicie a aula apresentando imagens de pinturas rupestres de sua escolha que abordem situa-
ções variadas (pesca, caça e agricultura). Peça que os alunos observem atentamente as imagens e 
conduza a aula com as seguintes perguntas:

• Vocês conhecem ou já viram pinturas como as das imagens?

• O que é possível observar?

• O que provavelmente está sendo retratado pelas pinturas?
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Dicas de organização

Convide os professores de Arte e História para participar com questões que ajudem no direcionamento da 
aula, bem como na avaliação do desenvolvimento dos alunos.

É provável que grande parte dos alunos se expresse dizendo que são desenhos da “época das 
cavernas” e que extraiam algumas noções mais simples das imagens. Para explorar ainda mais esse 
conhecimento, comente com eles que as imagens são pinturas rupestres e peça que cada grupo pes-
quise sobre o assunto. Auxilie a pesquisa com as seguintes perguntas:

• O que são pinturas rupestres? Expliquem e exemplifiquem com imagens.

• Qual o intuito dos povos em fazer essas pinturas? Expliquem.

Durante a pesquisa, caminhe por entre os grupos e auxilie-os a desenvolverem a pesquisa em 
sites confiáveis, e esteja sempre disponível para sanar possíveis dúvidas. Instrua-os a, concomitan-
temente, fazerem anotações no caderno sobre a pesquisa. 

Posteriormente, conduza uma discussão para que os alunos possam expressar os dados obti-
dos. Verifique se foram capazes de identificar que as pinturas rupestres são imagens gravadas ou 
pintadas (demonstração artística) em rochas e cavernas que o homem deixou há milhares de anos,  
representando percepções do seu cotidiano, como forma de comunicação visual. 

Dicas de organização

Durante as pesquisas na internet, instrua os alunos a sempre buscarem sites confiáveis a fim de evitar 
informações com problemas conceituais. Se não for possível a pesquisa na internet, disponibilize revistas e 
textos científicos adequados ao entendimento deles sobre a temática estudada.

Sugestões de leitura para conduzir a pesquisa e a discussão sobre pinturas rupestres:

• Arte rupestre (Governo do Brasil). Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2009/10/arte-
rupestre>. Acesso em: 21 set. 2018.

• As pinturas rupestres (Mineropar). Disponível em: 
<www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/Paineis_geologicos/AsPinturasRupestres_portugues.pdf>. Acesso 
em: 21 set. 2018.

Expanda a discussão comentando que, dos cinco sentidos (tato, olfato, paladar, visão e audi-
ção), a visão é o mais complexo no ser humano, assim como o olfato é no caso dos cães. O ser hu -
mano sempre  teve  necessidade  de  comunicação  e  sempre  buscou formas  para  expressar  seus 
sentimentos, pensamentos, percepções, ações, conquistas etc. Dessa forma, as pinturas rupestres 
demonstram muito bem esses pontos. Também podem ser entendidas como forma textual e inten-
ção de aprender e ensinar individual e coletivamente.

Nesse contexto, exiba aos alunos um vídeo sobre o filme de Charles Chaplin chamado O garoto 
(1921), facilmente encontrado por meio de pesquisa em ferramentas de busca. Verifique se eles 
compreenderam o contexto do filme e discuta sobre quais pontos foram cruciais para o entendi-
mento do vídeo, visto que se trata do trecho de um filme da época do cinema mudo. Direcione a 
discussão com as seguintes perguntas:

• Seria possível compreender o contexto do vídeo se você estivesse de olhos fechados?

• O fato de o vídeo ser em preto e branco prejudicou o entendimento?
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• Se durante a exibição do vídeo não houvesse foco no rosto dos personagens, seria possível ob-
ter o mesmo entendimento em todos os momentos?

• Visualizar e observar as expressões faciais foi importante para o entendimento e a interpreta-
ção dos fatos mostrados na história?

Espera-se que os alunos mencionem que a capacidade de enxergar as cenas e principalmente 
as expressões faciais foram necessárias para o bom entendimento do filme. Desse modo, não era 
fundamental ou necessário escutar os sons.

Para finalizar, pergunte aos alunos se conhecem outras formas de expressão artística que esti-
mulam a visão. Espera-se que destaquem pinturas, esculturas, grafite, entre outros. 

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

O objetivo dessa aula é desenvolver uma espécie de workshop sobre artes visuais. Para tanto, convide o 
professor de Arte para participar e ajudar no desenvolvimento.

Inicie a aula apresentando o professor de Arte aos alunos e explique que o desenvolvimento da 
aula contará com a sua parceria. Informe que a aula funcionará como um workshop sobre obras de 
arte (pinturas ou esculturas) de diversos movimentos artísticos. 

Instrua-os a se dividirem em cinco grupos e distribua a cada um deles uma folha com a ima-
gem impressa de uma obra de arte de movimentos artísticos diferentes (insira o nome da obra de 
arte, ano e autor para que possam pesquisar). Entregue a cada grupo uma folha de papel cartolina 
ou kraft e materiais para desenho. 

Abaixo seguem sugestões de obras de arte para desenvolvimento do trabalho:

• A mulher no espelho, de Pablo Picasso, 1932. Cubismo: caracterizado por uma despreocupa-
ção em representar realisticamente as formas de um objeto ou indivíduo, utilizando assim di-
versas formas geométricas. 

• A persistência da memória, de Salvador Dalí, 1931. Surrealismo: a principal característica deste 
movimento era unir uma combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. 

• No vento e na terra, de Iberê Camargo, 1991. Abstracionismo: a principal característica da pintura 
abstrata é a ausência de relação imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. 

• O grito,  de Edvard Munch, 1893. Expressionismo: esse movimento artístico se baseia na ex-
pressão do irracional, dos impulsos e das paixões individuais. 

• Red room (Harmony in red),  de Henri Matisse, 1908. Fauvismo: tinha como características 
principais a simplificação das formas das figuras e o uso das cores puras, ou seja, não eram fei-
tas misturas entre as tintas. 

Direcione os alunos até a sala de informática e instrua-os a realizarem uma pesquisa sobre a  
obra de arte que receberam e a montarem um painel, que deverá ser compartilhado ao final da 
aula. Peça a eles que observem as formas e as cores da imagem e tentem descrever e interpretar a  
obra. Oriente a pesquisa com as seguintes perguntas:

• A qual movimento pertence a obra? Quais os principais pontos desse movimento?
• Quais as características do movimento utilizadas na obra?
• Qual a intensidade e a variedade das cores utilizadas?
• É possível observar detalhes? Quais?
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Durante a pesquisa, caminhe junto com o professor de Arte por entre os grupos e auxilie-os a  
buscarem sites confiáveis a fim de evitar informações com problemas conceituais e esteja sempre 
disponível a sanar possíveis dúvidas. 

Dicas de organização

Para desenvolvimento dessa aula, converse com o professor de Arte e peça ajuda para realizar o workshop 
com os alunos. O professor de Arte irá contribuir para um melhor desenvolvimento da aula com instruções e 
questionamentos, bem como na forma de avaliação dos trabalhos apresentados ao final.

Após a pesquisa e confecção dos painéis, instrua cada grupo a fixar seu trabalho nas paredes  
da sala de aula e fazer a apresentação. No decorrer das apresentações, estimule discussões, aten-
tando para possíveis adequações conceituais e trazendo questionamentos para que possam refletir. 

Após a apresentação e a discussão sobre os temas de todos os grupos, proponha aos alunos 
que fixem os cartazes em um local que seja comum a toda comunidade escolar a fim de divulgar o  
estudo realizado. 

Segunda etapa – Anatomia e funcionamento do olho humano
Esta etapa tem como objetivo compreender a anatomia do olho humano e seu funcionamento, 

bem como a importância da visão para o ser humano na sua relação com o ambiente. 

Aula 4

Inicie a aula retomando a discussão sobre a importância da visão em relação às expressões ar-
tísticas, e relembre a complexidade desse sentido na espécie humana. Pergunte se os alunos acredi-
tam que existem outras situações em que a visão também seja importante para o ser humano, tanto 
nos dias atuais como para o homem primitivo.

Espera-se que eles comentem que, para o homem primitivo, a visão era essencial para que pu-
desse caçar, construir e localizar abrigo, identificar perigo, interagir socialmente, entre outros. Em 
relação ao homem moderno, a visão ainda é um sentido muito importante para interações sociais, 
observação e percepção de mudanças (positivas ou negativas) do meio onde vivem, atuação no tra-
balho, entre outros. Ressalte que, graças ao desenvolvimento intelectual e tecnológico, atividades 
que antes eram impossíveis sem o sentido da visão, podem ser realizadas e os indivíduos com defi-
ciência visual podem atuar no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, peça que cada aluno escolha um parente, amigo ou ele próprio e instrua-os a 
escrever um texto autoral sobre como a visão (ou sua deficiência) está inserida no cotidiano dessa  
pessoa. 

Para finalizar, conduza uma roda de leitura dos textos, proporcionando um momento de com-
partilhamento de informações, em que os alunos se sintam à vontade para expressar opiniões,  
compartilhar vivências e tirar dúvidas. Se necessário, faça adequações conceituais e, ao final da 
aula, recolha os textos para posterior avaliação.

Aulas 5, 6 e 7

Informações para o professor

Espera-se que, com as atividades desenvolvidas no projeto até este momento, os alunos tenham em mente, 
de forma bem clara, a importância da visão na vida do ser humano. Assim, torna-se importante a 
compreensão da anatomia e, consequentemente, do funcionamento do olho humano.
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Inicie a aula propondo aos alunos um breve passeio pela escola. Instrua-os a levarem caneta e 
caderno para anotar objetos ou seres vivos que acharem interessantes e importantes ao seu redor,  
com o máximo de detalhes possível. Por exemplo, a estrutura do prédio, as pessoas, os animais ou 
a vegetação. 

Ao retornar à sala de aula, peça que compartilhem as anotações de forma detalhada e indague 
como é possível que tenham observado tantos objetos e detalhes. É provável que os alunos comen-
tem sobre a capacidade de enxergar. Nesse contexto, peça que levantem hipóteses sobre as seguin-
tes perguntas:

• Como conseguimos enxergar?

• Como funciona o olho humano?

• Por que somos capazes de enxergar cores e formas tão diferentes?

Ouça suas respostas. A fim de verificar a veracidade das hipóteses levantadas e complementar 
esses conceitos, distribua aos alunos textos de sua escolha que englobem a anatomia e o funciona-
mento do olho humano. Proponha que façam a leitura e análise desses textos e desenhem em seu 
caderno as estruturas do olho humano, destacando o nome de cada uma delas. Peça, também, que 
façam um esquema de como ocorre a formação da imagem nos olhos. Durante a atividade, cami-
nhe entre eles observando o empenho, direcionando as buscas e solucionando possíveis dúvidas.

Recursos para o professor

Disponibilize revistas e textos científicos adequados ao entendimento dos alunos 
sobre a temática estudada.

Sugestões de leitura sobre anatomia e funcionamento do olho humano:

• Como vemos o mundo? A formação da imagem, de Silvia Mitiko Nishida, Felipe 
Augusto K. de Oliveira e Juliana Troll (Museu Escola do IB). Disponível em: 
<www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidad
e_corpo_sensorial_visao1.htm>. Acesso em: 22 set. 2018. 

• Modelo fisiológico do olho humano (Sabina Parque do Conhecimento). Disponível 
em: <www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/index.php/a-sabina/
experimentos/117-pagina-experimento-modelo-fisiologico-olho-humano>. 
Acesso em: 22 set. 2018.

Para fixar o conteúdo pesquisado, exiba o vídeo Olho humano – funcionamento físico e problemas  
de visão, do canal Licenciatura em Física – IFSC Araranguá (2017), facilmente encontrado por meio 
de ferramentas de busca na internet.

Após a exibição e discussão sobre o vídeo, divida os alunos em quatro grupos ou de acordo 
com a possibilidade. Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade 
em relação ao entendimento dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e 
competências conhecidas, aos posicionamentos, às etnias e ao sexo biológico deles. Essa prática 
promove compartilhamento, colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja 
pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades. 

Instrua-os a montar e apresentar uma maquete que represente a anatomia do olho humano, 
conforme o roteiro disponibilizado a seguir. Essa atividade pode ser feita em articulação com Ma-
temática e Arte.  As etapas que exigem manipulação de objetos cortantes ou perfurantes e cola 
quente devem ser feitas por você ou sob sua supervisão atenta.
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Roteiro para construção de maquete: Olho humano

Material:
• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido) de 15 cm de diâmetro;

• 1 estilete (que deverá ser utilizado pelo professor);

• 1 fôrma de ovo de Páscoa lisa, de 250 g; 

• 1 bastão de cola quente;

• 1 pistola de cola quente; 

• pincéis e tinta guache nas cores alaranjada, amarela, preta, azul e rosa;

• plástico-bolha; 

• 1 lupa; 

• 1 suporte para apoiar o olho montado (pode ser usada uma tampa de PVC); 

• 1 balão liso transparente.

Dicas de organização e cuidados

O uso do poliestireno expandido como material nas atividades deve ser evitado ao máximo, pois ele não é 
biodegradável e, portanto, seu descarte tem muito impacto ambiental. Contudo, na atividade a seguir, a bola 
de poliestireno expandido é o material que mais se adequa a esse tipo de atividade, inclusive pelo custo e 
pela facilidade de aquisição. Atenção, portanto, no descarte posterior; o poliestireno expandido pode ser 
reciclado e reutilizado na fabricação de concreto leve, molduras para quadros e rodapés, colas e adesivos 
etc., mas isso exige sua separação adequada dos demais resíduos e o encaminhamento para coleta seletiva. 

Leia mais em: <www.ecodesenvolvimento.org/voceecod/ecod-basico-reciclagem-do-isopor> (acesso em: 
22 set. 2018). 

Para o desenvolvimento desse experimento, é importante que somente o professor manuseie o estilete e a 
cola quente. Esses objetos podem ser perigosos se utilizados de forma incorreta. Ao final da atividade, 
guarde-os em local seguro, longe do alcance dos alunos.

Procedimentos
1. Divida a bola de poliestireno expandido em duas metades. Em uma delas, faça um corte 

transversal, dividindo-a novamente pela metade. Encaixe uma das partes menores na outra 
metade, como indicado pelo número 1 na figura abaixo.

2. Faça um furo de 2,5 cm de diâmetro no encaixe da união entre o pedaço maior e o pedaço 
menor da bola de poliestireno expandido. Contorne o furo com caneta preta, como indicado 
pelo número 2. Esse furo representará a pupila.

3. Faça um furo de aproximadamente 1 cm de diâmetro no lado oposto ao furo que representa 
a pupila, como indicado pelo número 3. Esse furo representará o nervo óptico.

4. Pegue a lente da lupa e cole-a na parte interna da maquete, cobrindo o furo que representa a 
pupila. Essa lente representará o cristalino dos nossos olhos.

5. Para representar a córnea, corte a fôrma de ovo de Páscoa em um círculo de 6 cm de diâme-
tro e faça o mesmo com o papel bolha, ele representará o humor aquoso.
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6. Pegue o círculo de 6 cm e centralize a frente do furo que representa a pupila e contorne um 
círculo com um lápis. Depois, pinte todo o interior desse contorno com tinta azul. Essa parte 
azul representará a íris do olho.

7. Pegue o plástico-bolha cortado (humor aquoso) e posicione dentro do círculo de 6 cm (córnea). 
Cole esse conjunto à frente do furo que representa a pupila, como indicado pelo número 4. 

8. Pinte a parte interna da bola (olho) de laranja.

9. Utilize a cola quente para fazer as ramificações em torno da lente de aumento (cristalino) e 
pinte a cola de rosa, como indicado pelo número 5. Essas ramificações representarão os mús-
culos ciliares.

10. Pinte de amarelo e vermelho as demais partes do olho indicadas pelos números 6 e 7.

11. Encha o balão com água e posicione dentro da maquete, como indicado pelo número 8. O 
balão representará o humor vítreo.

12. Para finalizar, cole a tampa de PVC do lado externo da maquete para servir como suporte.

Denis Cristo
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Denis Cristo
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Denis Cristo

Após a confecção das maquetes, proponha que os alunos apresentem seus trabalhos para o res-
tante da turma. Aproveite essa atividade e as falas dos alunos para fazer a retomada dos conceitos 
sobre as estruturas do olho humano e para o fechamento do conteúdo.

Terceira etapa – Problemas de visão 
Esta etapa tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre como a anatomia 

do olho humano e como algumas situações podem resultar em problemas de visão.

Aulas 8 e 9

Inicie a aula perguntado aos alunos se eles já ouviram falar sobre algum problema de visão ou 
se conhecem alguém com essa condição. É provável que identifiquem que alguns colegas usam 
óculos ou que relatem sobre algum conhecido ou familiar. Conduza a proposta ressaltando a igual-
dade e a aceitação da diversidade, de modo que não ocorra nenhuma atitude preconceituosa ou 
desrespeitosa com usuários de óculos ou lentes de contato. Dessa forma, pergunte se eles sabem o 
nome desses problemas de visão e se acreditam que seja possível corrigi-los. 

Nesse contexto, divida a sala em 4 grupos, prepare um sorteio simples e proponha que cada 
grupo pesquise na internet sobre um defeito de visão, por exemplo: miopia, astigmatismo, presbio-
pia e hipermetropia. 

Direcione a pesquisa com as seguintes perguntas:

• Como o defeito interfere na visão do indivíduo? Explique.

• É possível corrigir esse defeito? De que modo? 

Após a pesquisa, proponha o compartilhamento de informações com curtas apresentações e li-
vre expressão de ideias, bem como opiniões, dúvidas e vivências. Aproveite esse momento e esque-
matize como se forma a imagem antes e depois da correção dos defeitos. 

Para finalizar, proponha uma demonstração de como as lentes podem corrigir defeitos de vi-
são como miopia e hipermetropia. Para isso, peça a ajuda dos alunos para desenvolver a atividade 
a seguir. 
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Dicas de organização

Durante a demonstração do uso de lentes para corrigir miopia e hipermetropia, incentive os alunos a 
refletir, propondo questões que contribuam para o desenvolvimento da atividade.

Roteiro para demonstração do uso de lentes 
corretivas

Miopia e hipermetropia

Dicas de organização

Dica de segurança: neste experimento é necessário que somente você manuseie a vela, o fósforo e a 
tesoura. Esses objetos podem ser perigosos se manuseados de forma incorreta. Ao final da atividade, 
guarde-os em local seguro, longe do alcance dos alunos.

Material:
• 2 folhas de papel sulfite branco;

• 1 tesoura;

• 1 aquário redondo cheio de água;

• 1 vela;

• 1 caixa de fósforos;

• 1 lente convergente de 10 cm de diâmetro;

• 1 lente divergente de 10 cm de diâmetro.

Procedimentos
1. Pegue uma folha de papel sulfite e recorte um círculo de 5 cm de diâmetro no centro (o sulfi-

te representará o olho e o recorte, a pupila). 

2. Acenda a vela e posicione os elementos como indicado no esquema a seguir.

Denis Cristo
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3. A folha de papel sulfite não deve ter nenhum recorte representará a retina; portanto, posicione-o 
a uma distância em que seja possível observar a imagem se formando com nitidez. A vela re-
presenta a imagem a ser observada pelo olho, e o aquário representa a lente de nossos olhos, 
o cristalino.

• Miopia

Para simular uma condição com miopia, distancie o papel sulfite que representa a retina até 
que a imagem fique desfocada. Para corrigir esse defeito, posicione a lente  divergente bem à 
frente da estrutura que representa a pupila. 

As lentes divergentes são utilizadas para corrigir a miopia, pois “empurram” o foco. Isso 
possibilita que a imagem seja formada para trás de onde antes era formada, proporcionando 
uma visão normal.

• Hipermetropia

Para simular uma condição com hipermetropia,  aproxime o papel sulfite que representa a 
retina até que a imagem fique desfocada. Para corrigir esse defeito, posicione a lente convergen-
te bem à frente da estrutura que representa a pupila.

As lentes convergentes são utilizadas para corrigir a hipermetropia, pois “puxam” o foco. 
Isso possibilita que a imagem seja formada à frente de onde antes era formada, proporcionando 
uma visão normal.

Quarta etapa – Cuidados com os olhos 
O objetivo desta etapa é levar os alunos a construir conhecimento sobre cuidados básicos com 

os olhos e torná-los capazes de transpor esse conhecimento para as comunidades escolar e local 
por meio de uma campanha de cuidados com os órgãos visuais. 

Aulas 10 e 11

Dicas de organização

Os professores de Arte e Língua Portuguesa terão participação importante no desenvolvimento da 
campanha de cuidado com os olhos.

Para finalizar o projeto, proponha aos alunos que desenvolvam uma campanha de cuidados 
com os olhos. Certifique-se de que todos participem da atividade, seja pesquisando o conteúdo, 
seja produzindo os panfletos e cartazes, seja apresentando palestras ou escrevendo as mensagens 
da campanha. Essa campanha pode ser dividida em duas partes: 

1. Entrega de panfletos informativos.

2. Apresentação/palestra: elaboração de uma campanha que possa ser apresentada de forma 
oral e/ou visual (apresentação de slides ou confecção de cartazes) para as comunidades esco-
lar e local. 

Para a campanha, sugere-se aos alunos pesquisar e abordar os seguintes pontos: cuidados com 
os olhos de recém-nascidos (exame do olhinho e higiene); problemas de visão; prevenção, sinais, 
sintomas e tratamento de doenças infectocontagiosas (conjuntivite); uso adequado de óculos de 
grau e de sol; importância do exame oftalmológico regular; e higiene pessoal.
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Recursos para o professor

Para auxiliar na pesquisa, disponibilize revistas e textos científicos adequados ao 
entendimento dos alunos sobre a temática estudada.

Sugestões de leitura para conduzir a pesquisa e o desenvolvimento da campanha:

• HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. Cuidados em Saúde. Cuidados com a 
visão. Disponível em: <www.hgf.ce.gov.br/index.php/cuidados/cuidados-com-a-
visao>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• JORNAL DO SENADO. Especial cidadania. Os cuidados com os olhos em cada 
fase da vida. Disponível em: <www.senado.gov.br/noticias/jornal/
cidadania/Cegueira/not04.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social e Cultural de São Paulo. Visão do Futuro: Manual da 
Comunidade Escolar – Saúde Ocular. Disponível em: 
<www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/796.pdf>. Acesso em: 
25 ago. 2018.

Na ausência do recurso visual sugerido, pode-se utilizar cartolinas ou papel kraft, o qual tam-
bém seria de grande valia, haja vista a possibilidade de ser fixado na escola durante o período de-
sejado. Também sugerimos convidar os pais e responsáveis para assistir a palestra na escola. É 
importante revisar conceitualmente todas as informações selecionadas pelos alunos que serão utili-
zadas na campanha e adequá-las, caso haja necessidade, antes que os produtos sejam elaborados. 

Se possível, convide médicos ou outros profissionais da saúde que sejam qualificados para par-
ticipar dando palestras e solucionando dúvidas.

Proposta de avaliação
Quanto à avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciên-

cias, Língua Portuguesa, História e Arte avaliem em conjunto os produtos das atividades, além de 
aspectos relacionados a integração e participação dos alunos, por exemplo, trabalho em grupo, in-
teresse em aprender, realização das pesquisas, contribuição para a campanha, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança na própria capacidade.

A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da autoavalia-
ção podem ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço nos estudos.
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Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Reconheci a importância da visão no cotidiano? 

Relacionei a função da visão e a expressão artística?

Caracterizei a anatomia do olho humano?

Compreendi como funciona o olho humano (visão)?

Identifiquei as causas dos defeitos visuais e como corrigi-los?

Aprendi quais são os cuidados com os olhos?

Participei da elaboração da campanha de cuidados com os 
olhos?

Participei durante os momentos de discussão e levantamento 
de hipóteses?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades cor-
respondentes.  As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis 
de suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar e avançar nos estudos 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidade de avançar nos es-
tudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesse caso, necessitará de um amplo 
plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O 
aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir 
em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades 
adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Reconheceu a importância da visão no cotidiano.

Relacionou a função da visão e a expressão artística.

Caracterizou anatomia do olho humano.

Compreendeu como funciona o olho humano 
(visão).

Identificou as causas dos defeitos visuais e como 
corrigi-los.

Aprendeu quais são os cuidados com os olhos.

Participou da elaboração da campanha de cuida-
dos com os olhos.

Demonstrou organização e empenho no desenvol-
vimento das atividades extraclasse.

Contribuiu para as atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria aprendi-
zagem.

Desempenho geral 
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Cronograma

Atividades

Primeira 
etapa

(Aulas 1 a 3)

Segunda 
etapa

(Aulas 4 a 7)

Terceira 
etapa

(Aulas 8 e 9)

Quarta etapa

(Aulas 10 e 11)

Análise e pesquisa sobre pinturas 
rupestres.

X

Workshop sobre obras de arte. X

Discussão sobre a importância da 
visão nas relações com o meio.

X

Elaboração de texto e roda de lei-
tura sobre a importância da visão 
no cotidiano das pessoas.

X

Pesquisa sobre anatomia e funci-
onamento do olho humano (vi-
são).

X

Desenvolvimento de maquete do 
olho humano.

X

Apresentação da maquete do 
olho humano e discussão sobre 
seu funcionamento.

X

Pesquisa sobre problemas de vi-
são.

X

Demonstração sobre a visão em 
caso de miopia e hipermetropia.

X

Pesquisa sobre cuidados com os 
olhos.

X

Campanha de cuidados com os 
olhos.

X

Referências
KNOBLAUCH, N. V. Olho humano: a janela de entrada para o estudo da óptica. Os desafios da  

escola  pública paranaense... Maringá:  Seed; PDE;  UEM, v.  2,  2013.  Disponível em: <www.diaadia
educacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_fis_pdp_nilda_
von_knoblauch.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2018

PACHECO, Denis. Arte rupestre pode ajudar a entender como linguagem humana evoluiu. 
Jornal da USP, São Paulo, 21 mar. 2018. Ciências Humanas. Disponível em: <https://jornal.usp.br/
ciencias/ciencias-humanas/arte-rupestre-pode-ajudar-a-entender-como-linguagem-humana-
evoluiu/>. Acesso em: 25 ago. 2018. 
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Plano de desenvolvimento do 3o bimestre
Este plano para o 3o bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e 

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem, que contemplam três habilidades propostas 
na BNCC: EF06CI07, EF06CI09 e EF06CI10, relacionadas aos objetos de conhecimento Interação 
entre os sistemas locomotor e nervoso. Essas habilidades são desenvolvidas na Unidade 3 do 
Livro do Aluno, e o trabalho proposto pode ser feito de modo paralelo ao material impresso ou in-
dependentemente dele. 

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicio-
namentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
projeto integrador, recursos apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais 
e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alunos se conscientizem dos riscos do 
uso de drogas psicoativas e entendam a relação entre o sistema nervoso e outros sistemas do corpo 
humano.

Como fechamento do plano bimestral,  são propostas dez questões de acompanhamento da 
aprendizagem, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento indivi-
dual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades referentes ao período e nas 
reuniões de conselho de classe, de pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 3o bimestre

Sequências 
didáticas

Objetos de 
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Sistema nervoso

Interação entre os 
sistemas locomotor 
e nervoso

EF06CI07 – Justificar o papel do 
sistema nervoso na 
coordenação das ações motoras 
e sensoriais do corpo, com base 
na análise de suas estruturas 
básicas e respectivas funções.

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 8 – Percebendo o am-
biente

2. Movimento

EF06CI09 – Deduzir que a 
estrutura, a sustentação e a 
movimentação dos animais 
resultam da interação entre os 
sistemas muscular, ósseo e 
nervoso.

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 9 – Vida em movi-
mento

3. Sistema nervoso 
e as substâncias 
psicoativas

EF06CI10 – Explicar como o 
funcionamento do sistema 
nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas.

Unidade 3 – Percepção e inte-
ração com o ambiente
Capítulo 8 – Percebendo o am-
biente

Projeto integrador: Substâncias psicoativas e suas consequências biológicas e sociais

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Interação entre os 
sistemas locomotor 
e nervoso

EF06CI10 – Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas.

Cálculo de porcen-
tagens por meio de 
estratégias diver-
sas, sem fazer uso 
da “regra de três”

EF06MA13 – Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na 
ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre 
outros.

Leitura e interpre-
tação de tabelas e 
gráficos (de colu-
nas ou de barras 
simples ou múlti-
plas) referentes a 
variáveis categóri-
cas e variáveis nu-
méricas

EF06MA32 – Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, 
apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.

Materialidades EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.).
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Arte e tecnologia
EF69AR35 – Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 
modo reflexivo, ético e responsável.

Estratégias de pro-
dução: planeja-
mento de textos ar-
gumentativos e 
apreciativos

EF67LP11 – Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de 
apresentação e apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: 
fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as 
condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de 
circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – 
livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da busca 
de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a 
obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser 
destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do game 
para posterior gravação dos vídeos.

Textualização de 
textos argumentati-
vos e apreciativos

EF67LP12 – Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e 
gêneros próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-
zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções 
culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, 
slam etc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os 
recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou produções.

Planejamento e 
produção de entre-
vistas orais

EF67LP14 – Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende 
conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e 
sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de perguntar e realizar 
entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou 
com o tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando outras 
perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar partes, 
transcrever e proceder a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de 
publicação, à construção composicional do gênero e garantindo a relevância das 
informações mantidas e a continuidade temática.

Estratégias de es-
crita: textualização, 
revisão e edição

EF67LP21 – Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

Conversação es-
pontânea

EF67LP23 – Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões 
ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e 
adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

Usar adequada-
mente ferramentas 
de apoio a apresen-
tações orais

EF69LP41 – Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, 
escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade 
de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos 
mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc.
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Proposições didáticas
Nesse bimestre, propõe-se atingir os objetivos a seguir.

1. Identificar os constituintes básicos do sistema nervoso.

2. Discutir a importância dos neurônios (motores, sensoriais e associativos), fibras musculares 
e tecido muscular.

3. Relacionar as vias nervosas com os atos voluntários, atos reflexos, os estímulos, os recepto-
res e as sensações, depois de entender o que são e como funcionam.

4. Reconhecer as estruturas e funções do sistema locomotor.

5. Relacionar os sistemas muscular e ósseo com os processos de movimentação e locomoção.

6. Identificar os movimentos em diferentes vertebrados.

7.  Investigar como as drogas psicoativas agem no sistema nervoso e suas consequências no 
funcionamento adequado do organismo.

8. Identificar as classes de drogas psicoativas.

9. Reconhecer os problemas sociais, biológicos, emocionais e de saúde gerados pelas drogas 
psicoativas.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que você possa 
diagnosticar o repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise de informações e 
facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa intera-
gir com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado 
pelas interações entre os alunos, entre elas o compartilhamento de informações, que pode ocorrer 
nas atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discus-
sões. Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior 
ou menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a defini-
ção de trabalhos individuais ou em grupo.

No caso específico do objeto de conhecimento Interação entre os sistemas locomotor e nervo-
so, é fundamental uma abordagem diversificada de atividades, com pesquisa, atividades práticas, 
observação de simulações e esquemas. Ao abordar a temática “Drogas psicoativas”, priorize o diá-
logo e um ambiente de livre expressão de ideias, compartilhamento de vivências e sem preconcei-
tos, a fim de que os alunos se sintam à vontade para tirar dúvidas sobre o tema. 

Nesse cenário, você alcançará melhores resultados. Incentive o respeito ao outro, encarando as 
dúvidas e comentários dos alunos com naturalidade, dando valor a cada experiência relatada, evi-
tando uma postura punitiva ou julgadora e permitindo a expressão livre de ideias, opiniões e de-
poimentos. O ambiente na sala de aula deve ser extremamente propício à discussão dessa temática, 
que, em diversos aspectos, ainda é tratada com obscuridade, como um tabu. É preciso ficar claro  
que tratar o assunto desse modo não significa incentivar a utilização de drogas psicoativas, mas é  
uma condição necessária para a apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento de posturas 
responsáveis adequadas à aprendizagem e à formação ética.
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Na discussão da relação do sistema nervoso e sensorial, vale destacar que os receptores são neurô-
nios modificados especializados na percepção de estímulos específicos, como a luz, o som, os odores, 
gostos e as sensações táteis. Os alunos podem achar que não há especificidade entre o receptor e o tipo 
de estímulo, mas é muito simples trabalhar essa dificuldade. Reforce a ideia com exemplos e situações 
práticas, por exemplo, não se identificam cores com a orelha, o nariz ou a língua – apenas com os olhos. 
E nesse raciocínio há diversas outras situações. A identificação e interpretação de uma sensação é resul-
tado de uma via nervosa, que se inicia com a percepção de um estímulo específico nos receptores loca-
lizados nos órgãos dos sentidos (olhos, orelha, nariz, pele e língua), que originam um impulso nervoso 
transmitido pela via nervosa sensorial até o centro nervoso interpretativo (região específica do cérebro) 
e depois pela via nervosa motora até o órgão efetuador. A saúde e a integridade dos órgãos dos senti-
dos são fundamentais para nossa relação com outros seres vivos e com o ambiente em que vivemos. 
Promova essa ideia e certifique-se de seu entendimento.

Na discussão da relação do sistema nervoso com o sistema locomotor fica evidente, mais uma 
vez, o papel regulador e controlador das vias nervosas no funcionamento dos organismos. Ressalte 
esse princípio e a importância do surgimento das células nervosas na evolução animal. A concen-
tração de neurônios na região anterior dos animais deu origem à cefalização, que representa um 
primórdio de um centro nervoso como o cérebro. Os esqueletos são constituídos de ossos, que são  
estruturas rígidas e imóveis, a não ser que estejam associadas aos músculos, situação em que pro-
movem diversos tipos de movimentos e articulações. Apesar disso, o osso tem de ser entendido 
como um órgão vivo e dinâmico. Afinal, sangra (vascularizado), dói (enervado) e se regenera, pro-
duzindo e modelando mais matriz óssea. Os músculos, no entanto, são formados por fibras muscu-
lares, células muito especializadas (excitabilidade e contratilidade), que perderam a capacidade de 
se dividir. Portanto, o cuidado com os músculos nas atividades físicas é fundamental. Oriente os 
alunos sobre a importância de se alongar e se aquecer para proteger a musculatura, evitando, as-
sim, rupturas, estiramentos e outras lesões.

Na discussão dos efeitos das drogas psicoativas no sistema nervoso, um dos pontos principais 
envolve o entendimento das partes que constituem as vias nervosas sensoriais, motoras e de inter-
pretação. O outro ponto está associado à modulação da transmissão dos impulsos nervosos pelos 
neurotransmissores, que são liberados em todas as sinapses (região de contato “não físico”) entre 
os neurônios de todas as vias nervosas. Assim, fica mais fácil compreender as consequências de 
ação das drogas psicoativas, pois essas substâncias se assemelham aos neurotransmissores, compe-
tindo com eles nas sinapses. Isso quer dizer que atuam entre os neurônios ao longo das vias nervo-
sas e, dependendo da substância utilizada, o efeito pode acelerar (drogas estimulantes) ou inibir  
(drogas inibidoras) uma ou mais etapas do funcionamento adequado do sistema nervoso ou, ain-
da, alterar (drogas psicolépticas) a interpretação de um estímulo e a formulação de respostas espe-
cíficas no cérebro. Portanto, as drogas psicoativas podem alterar a intensidade de percepção de 
estímulos, a velocidade de transmissão dos impulsos sensoriais e motores, a função cerebral de en-
tendimento do significado dos estímulos e a formulação de respostas voluntárias ou involuntárias.

Complementando a abordagem, é fundamental não criticar um eventual usuário, que deve ser 
tratado como alguém que demanda um tratamento específico com profissionais qualificados e, de 
modo geral, é uma vítima de um cenário muito mais amplo, agressivo e cruel. Atente para a possi-
bilidade e evite constrangimentos, pois pode haver usuário na família de algum aluno. A classifica-
ção e os efeitos das drogas são importantes, mas invista um tempo maior na discussão e debate das 
causas que levam à drogadição. Incentive os alunos a se expressar em um ambiente amigável e  
procure ouvi-los com naturalidade e acolhimento. Promova o mesmo comportamento na turma.

Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades 
propostas são:
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(EF06CI07) 
• propor atividades práticas relacionadas ao sistema nervoso e os órgãos dos sentidos;

• propor construção de maquetes e representações do arco reflexo;

(EF06CI09)

• propor atividades de pesquisa e apresentação sobre a movimentação de diversos animais;

• propor questionamentos que levem à reflexão e ao debate;

(EF06CI10)

• propor atividades de pesquisa sobre os tipos e efeitos adversos de diferentes drogas;

• selecionar textos e materiais que discutam diversos aspectos das drogas psicoativas e apre-
sentá-los aos alunos.

Sugestão de atividades recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades 

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da 
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamen-
to de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os 
alunos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar 
informações com a comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a  
divulgação aos colegas ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades  diversificadas  com a retomada dos  conteúdos  essenciais  que não  foram compreendidos 
pelos alunos. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
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4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica,  significativa,  reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e de-
fender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da di-
versidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.

Competências específicas de Ciências da Natureza 
a serem alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem 
como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir 
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do  
trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, demo-
crática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.
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5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si 
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.

Recursos para o professor

• BRASIL. Ministério da Saúde. Álcool e outras drogas. Brasília, 2010. p. 58. (Saúde e 
prevenção nas escolas). Disponível em: <www.unfpa.org.br/Arquivos/
guia_alcool.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2018.

• MEDEIROS, C. Drogas na adolescência: um olhar educativo. João Pessoa: CEFET-
-PB, 2006. p. 91.

Aborda o tema “Drogas na adolescência”, discutindo métodos de como trabalhá-lo 
no processo educativo.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades 

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar 
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas 
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habili-
dades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares, promovendo a construção de saberes e conhecimentos, atitudes e de valores.

1. EF06CI07 – Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e senso-
riais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.

2. EF06CI09 – Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam 
da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.

3. EF06CI10 – Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por subs-
tâncias psicoativas.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF06CI07, EF06CI09 
e  EF06CI10 – interação entre os sistemas locomotor e nervoso. As sequências didáticas contem-
plam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas a eles relacionadas. 
Foram programadas para uma duração de três a quatro aulas de 40 a 50 minutos, podendo ser 
adaptadas de acordo com a proposta do professor. Ao final das sequências didáticas, são sugeridas 
dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas de gabarito, reorienta-
ções e sugestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar na avaliação do desenvolvi-
mento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído com questionamentos e observações. Além disso, o ato de 
levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento crítico e 
do raciocínio lógico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações com base no 
levantamento de hipóteses viáveis, sendo essas passíveis de ser testadas por meio de observações 
ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequências di -
dáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além 
disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e do perfil 
das salas em que forem trabalhadas. 
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1. Sistema nervoso

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades

• Identificar as estruturas do sistema 
nervoso.

• Discutir a importância dos neurônios 
(motores, sensoriais e associativos), fibras 
musculares e tecido conjuntivo.

• Compreender os atos voluntários, reflexos, 
estímulos, receptores e as sensações.

Interação entre os 
sistemas locomotor e 
nervoso

EF06CI07 – Justificar o papel do 
sistema nervoso na coordenação das 
ações motoras e sensoriais do corpo, 
com base na análise de suas estruturas 
básicas e respectivas funções. 

Recursos para o professor

• INSTITUTO de Física de São Carlos – USP. Laboratório de Biologia. Órgãos dos 
sentidos. Disponível em: <http://biologia.ifsc.usp.br/bio2/apostila/apost-fisiol-
parte1.pdf>. Acesso em: 9 set. 2018.

• ORLANDI, A. S.; DE CASTRO, A. C. Órgãos dos sentidos. In: SCHIEL, Dietrich; 
ORLANDI, Angelina Sofia. (Org.). Ensino de Ciências por investigação. São Carlos: 
Compacta Gráfica e Editora, 2009. p. 113-137. Disponível em: <www.cdcc.usp.br/
maomassa/doc/ensinodeciencias/orgao_sentidos.pdf>. Acesso em: 9 set. 2018.

• USP. Biologia. Fisiologia: sistema nervoso. Disponível em: 
<https://midia.atp.usp.br/impressos/redefor/EnsinoBiologia/Fisio_2011_2012/
Fisiologia_v2_semana02.pdf>. Acesso em: 1º set. 2018.

• ______. Sistema nervoso: histofisiologia das células nervosas. Disponível em: <http://
biologia.ifsc.usp.br/bio1/apostila/bio1_parte_08.pdf>. Acesso em: 9 set. 2018.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou sala de informática.

Introdução do tema
O sistema nervoso corresponde a uma rede de comunicação que é responsável pelo controle e 

regulação da maioria das funções do organismo. Os neurônios (células nervosas) são as unidades 
funcionais do sistema nervoso cuja principal função é a transmissão de impulsos nervosos entre os 
receptores sensoriais e o sistema nervoso central e deste para os órgãos efetuadores ou motores.

Graças a essa rede de comunicação, é possível que ocorra o ato reflexo, resposta automática e in-
voluntária do organismo a um determinado estímulo externo (calor, choque elétrico, pressão). Esse 
processo é importante, pois em casos de emergência permite uma reação muito mais rápida do orga-
nismo, a qual não é elaborada nos centros nervosos superiores, como os constituintes do encéfalo.
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Dicas de organização ou cuidados

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar-se do bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providencie projetor multimídia e caixa de som ou televisão para passar os vídeos sugeridos.

• Reserve a sala de informática.

• Reserve o laboratório de ciências. 

• Providencie a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• ilustração de um ato reflexo com as vias nervosas;

• tesoura;

• canetas hidrográficas coloridas;

• gelatina de diferentes sabores e colheres;

• vendas para tapar os olhos e diferentes temperos;

• folha de papel A4 pautada de caderno ou fichário, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

O objetivo desta aula é mobilizar os conhecimentos dos alunos sobre as estruturas do sistema 
nervoso e sua importância para os atos voluntários, atos reflexos, estímulos e sensações.

Inicie a aula questionando os alunos:

• Por que, ao encostar a mão em um ferro elétrico ou em uma panela quente, reagimos rapi -
damente?

• Por que espirramos e piscamos?

Incentive os alunos a pensar sobre o assunto e expressar seus conhecimentos prévios. Auxilie-
-os durante a discussão dando os subsídios necessários para que alcancem as ideias, princípios e 
conceitos básicos ligados ao sistema nervoso e percebam que o ato reflexo é uma ação involuntária, 
que ocorre após determinado estímulo, para a proteção do corpo. Comente que ele ocorre quando 
reagimos de maneira instantânea a estímulos ambientais. Graças ao ato reflexo, podemos tirar rapi-
damente a mão de uma chapa quente ou de uma chama. 

Depois, organize os alunos em duplas. Peça a um aluno da dupla que fique sentado na cadeira 
com as pernas cruzadas, de modo que o joelho da perna de baixo se encaixe na parte de trás do joe-
lho da perna de cima. O aluno que está de pé deve dar uma leve batidinha com a mão abaixo da  
patela. Fique atento para que não haja excessos no momento das batidinhas por parte dos colegas.
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Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, colaboração, 
desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades. 

Pergunte aos alunos:

• O que aconteceu após a batidinha na patela? Por que isso aconteceu?

Espera-se que os alunos percebam e respondam que, ao ser atingido determinado ponto do joe-
lho, ocorre o levantamento involuntário da perna. Essa dinâmica é um exemplo clássico do reflexo 
patelar, pelo qual uma pancada no joelho, abaixo da região patelar, acaba levando à extensão da per-
na, colocando o joelho em posição mais protegida. Aproveite esse momento e comente que os atos 
reflexos estão presentes em vários momentos do nosso cotidiano, seja para nos proteger, seja para 
manter nossa postura e tônus muscular. 

Em seguida, organize os alunos em trios, seguindo os mesmos critérios descritos anteriormen-
te, e encaminhe-os até a sala de informática para que pesquisem informações visando responder os 
questionamentos a seguir.

Atividade

1. Pesquise na internet utilizando vários sites, sempre de fontes confiáveis, e responda as ques-
tões a seguir.

a) O que é o arco reflexo?

b)Quais são as estruturas nervosas que estão envolvidas no arco reflexo?

c) Explique como ocorre o arco reflexo.

d)Qual é a importância do arco reflexo?

e) Cite duas situações nas quais ocorre o arco reflexo em nosso corpo e explique o processo 
em cada uma delas.

Estipule 20 minutos para a realização da atividade, ressaltando a importância do trabalho de 
todos os alunos no trio. Oriente-os a escrever em seus cadernos as respostas para os questionamen-
tos. Durante o período de leitura e investigação, caminhe por entre os grupos observando a partici-
pação dos alunos e solucionando possíveis dúvidas.

Para finalizar a atividade, proponha que os trios compartilhem suas informações. Aproveite 
esse momento para avaliar se os alunos conseguiram compreender os conceitos relacionados ao 
arco reflexo e, se necessário, ajuste conceitualmente os depoimentos levantados, valorizando todas 
as participações e tirando as dúvidas sobre ideias equivocadas e erros conceituais. 
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Informações para o professor

O ato reflexo, ou apenas reflexo, é a resposta automática, involuntária, a um estímulo sensorial. O arco 
reflexo é, na verdade, uma via nervosa composta por:

• Receptores: De modo geral, são neurônios modificados e especializados em determinado tipo de 
estímulo. Existem, por exemplo, os quimiorreceptores (sensíveis à substância químicas em solução), os 
fotorreceptores (sensíveis à luminosidade) e os mecanorreceptores (sensíveis aos estímulos táteis, pressão e 
dor). São responsáveis pela percepção dos estímulos externos e internos e por transformá-los em potenciais 
de ação geradores de impulsos nervosos.

•Neurônios sensoriais: São células nervosas especializadas na condução ou transmissão do impulso 
nervoso, ou seja, permitem a deflagração do potencial de ação gerado pelo receptor até o sistema nervoso.

• Neurônio motor: Sua função é conduzir o potencial de ação do sistema nervoso central para o órgão 
efetor ou motor.

• Efetor: É responsável por receber a mensagem e produzir uma resposta ao estímulo inicial. 

O caminho seguido pelo impulso nervoso, que permite a execução de um ato reflexo, é denominado arco 
reflexo e representa uma via nervosa. Uma grande parte das manifestações do nosso corpo é resultante dos 
famosos arcos reflexos.

Utilizamos a denominação sensorial no lugar de sensitivo tomando como referência o livro Neurociências, 
de Dale P., George J. A., David F., William C. H., Anthony-Samuel L., James O. M., S. Mark Williams. Porto 
Alegre (Artmed), p. 12.

Aula 3 

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da impor-
tância dos órgãos dos sentidos e seu funcionamento, além de relacionar as sensações identificadas 
e interpretadas no cérebro.

Inicie a aula dividindo a sala em trios; depois proponha uma dinâmica aos alunos sobre os 
sentidos do tato, do olfato e do paladar. 

Oriente os grupos a dividir a dinâmica em três etapas, cada uma para um sentido diferente. Na 
primeira, um dos alunos deverá tapar os olhos e experimentar diferentes sabores de gelatina; na 
segunda etapa, outro aluno deverá tapar os olhos e cheirar um pote com um tipo de tempero; e, na 
terceira, outro aluno deverá tapar os olhos e tentar adivinhar um objeto escolhido por seus colegas. 
Oriente os alunos a trocar de posição com os colegas, fazendo um rodízio no decorrer da dinâmica 
para participar de todas as etapas pelo menos uma vez. Ao final da dinâmica, peça a eles que 
preencham um quadro com todos os dados a seguir:

Sentido Pergunta Resposta Acertou?

Paladar Quais são os sabores das gelatinas experimentadas?

Olfato De que era o cheiro?

Tato Qual era o objeto?
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Ao final, organize as carteiras em círculo para que os alunos formem uma roda de conversa.  
Peça a cada trio que faça uma pequena apresentação sobre o seu quadro. Observe se eles entende-
ram que o corpo humano é composto por um complexo sistema de órgãos sensoriais, responsáveis 
por detectar uma ampla gama de estímulos do meio ambiente. E que graças a esses órgãos pode-
mos sentir uma grande variedade de sensações.

Na segunda etapa da aula, incentive os alunos a escrever uma descrição sobre:

• Como foi o entendimento das experiências pessoais na dinâmica?
• Quais as dificuldades que tiveram enquanto estavam com os olhos tapados?
• Qual a sensação de utilizar apenas um dos sentidos de cada vez?
• Será que em nosso dia a dia utilizamos apenas um sentido? Explique.
• Como seria a vida sem os órgãos dos sentidos?

Faça perguntas e incentive a livre participação de todos os alunos para o compartilhamento e 
debate de ideias. Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer observações do cotidiano. Escute 
as respostas e verifique se, com a dinâmica, os alunos conseguiram entender que cada órgão do 
sentido está ajustado a responder a um determinado conjunto de estímulos. Além disso, os nossos 
sentidos nos informam o que está acontecendo ao nosso redor, por meio de sons, cheiros, sabores, 
texturas e imagens. Comente com eles que pessoas com algum tipo de deficiência em algum desses 
órgãos acaba desenvolvendo mais outros sentidos. Como é o caso do deficiente visual, que, por 
não enxergar, acaba desenvolvendo muito bem o tato. 

Finalizada a discussão, oriente os alunos a se organizarem em cinco grupos, ou de acordo com 
a realidade da sala de aula, e proponha uma atividade de pesquisa sobre os sentidos do corpo hu-
mano e sua relação com o sistema nervoso. Leve-os para a sala de informática para pesquisar em 
diversos sites confiáveis na internet. É importante que eles construam suas respostas e seu conjunto 
de informações baseados em diversas fontes. 

Informe que cada grupo deve ficar responsável por pesquisar sobre um determinado sentido (tato, 
olfato, audição, visão ou paladar). Pela pesquisa, os alunos devem responder as seguintes perguntas:

• Qual é a importância dos sentidos na nossa vida?
• Quais são os órgãos do sentido? Como eles funcionam?
• Qual é a relação entre os sentidos, os neurônios e o cérebro?
• Que tipos de receptores eles possuem?

Solicite que escrevam as respostas no caderno para depois organizar uma apresentação. Du-
rante a pesquisa, caminhe pela sala de informática para esclarecer as dúvidas enquanto os alunos 
pesquisam as questões e ajude-os nas possíveis dificuldades relacionadas ao seu tema. Oriente-os 
a, após as pesquisas, preparar uma apresentação sobre o tema utilizando cartazes.

Ao final da aula, agrupe os cartazes e organize uma exposição dos trabalhos. Peça a cada gru-
po que faça uma pequena apresentação sobre o seu cartaz para os demais alunos da turma. Os alu-
nos  que  estiverem  assistindo  as  apresentações  devem  ser  estimulados  a  fazer  anotações  e 
perguntas sobre as pesquisas. 

Avalie se os grupos conseguiram identificar que os órgãos dos sentidos são os olhos (visão), a 
língua (paladar), a pele (tato), o nariz (olfato) e os ouvidos (audição). Esses órgãos atuam como 
captadores de estímulos pelos receptores (quimiorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores e 
mecanorreceptores). Uma vez captados, os estímulos geram impulsos nervosos que são propaga-
dos pelos neurônios até o sistema nervoso central, representado pelo encéfalo, onde são interpreta-
dos em sensações que geram respostas nos órgãos efetuadores. 
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Avalie também se eles entenderam que os cinco sentidos garantem ao ser humano a com-
preensão do ambiente em que vive, permitindo que ele perceba tudo que está ao seu redor e reco-
nheça se algo oferece ou não perigo à sua sobrevivência.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
produção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco re-
flexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. O ato reflexo é uma resposta involuntária a um estímulo sensorial, resultando em res-
postas simples, como tirar a mão de uma chapa quente.

Quais são os componentes básicos do ato reflexo?

2. Os nossos cinco sentidos são importantes, pois são responsáveis por captar informa-
ções do meio externo.

Assinale a alternativa que contém os cinco sentidos do ser humano.

a) visão, audição, olfato, paladar e mão

b) esqueleto, visão, olfato, paladar e tato

c) tato, olfato, cérebro, visão e paladar

d) tato, audição, olfato, paladar e visão

e) audição, cérebro, mão, visão e tato

 
Respostas

1. Os cinco componentes do arco reflexo são: receptores, nervo sensorial,  nervo associativo, 
nervo motor e órgão efetuador ou motor.  

2. Alternativa d.
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Autoavaliação
É importante planejar um momento de autoavaliação e incentivar a participação do aluno nes-

se processo. A autoavaliação possibilita a reflexão do aluno sobre o próprio processo de aprendiza-
gem, de modo que ele  tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e,  assim,  possa  
definir formas eficazes de obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. 

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor 
para que o aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, moti-
vando o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empe-
nho para avançar nos estudos.

No quadro abaixo, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades seleciona-
das nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. O 
professor pode construir seu próprio quadro acrescentando outros critérios, de acordo com as ati-
vidades propostas durante o percurso, e considerando a realidade de sua sala de aula. Pode tam-
bém avaliar a pertinência de construir esse quadro com os alunos.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos do ato reflexo?

Identifiquei os componentes do arco reflexo?

Entendi a importância do ato reflexo?

Aprendi sobre os cinco sentidos e a sua importância?

Identifiquei a relação entre os órgãos dos sentidos e o sistema 
nervoso?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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2. Movimento

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender as estruturas e funções do 
sistema locomotor.

• Compreender a importância dos sistemas 
musculares e ósseos para o processo de 
movimentação e locomoção.

• Identificar os movimentos em diferentes 
vertebrados.

Interação entre os siste-
mas locomotor e nervoso

EF06CI09 – Deduzir que a 
estrutura, a sustentação e a 
movimentação dos animais 
resultam da interação entre os 
sistemas muscular, ósseo e 
nervoso.

Recursos para o professor

• KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2004. p. 200.

• ZÔMPERO, A. F.; LABURÚ C. E. Atividades investigativas no ensino de Ciências: 
aspectos históricos e diferentes abordagens. Ensaio, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 67-
-80, 2011.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, sala de informática e biblioteca.

Introdução do tema
O sistema muscular é formado por músculos, tendões e ligamentos. Já o sistema esquelético é 

formado por um conjunto de ossos, articulações e estruturas cartilaginosas que formam o chamado 
esqueleto. Em conjunto, esses dois sistemas formam o sistema locomotor, que é responsável pela 
sustentação, locomoção e movimentação do corpo.

Dicas de organização

• Providencie projetor multimídia e caixa de som ou televisão para exibir os vídeos sugeridos.

• Reserve a sala de informática e a biblioteca.

• Providencie a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• 1 folha de papel A4 de caderno ou de fichário, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha.

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão.

• computadores ou celulares com acesso à internet.

• cartolinas.
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Planejamento 

Aula 1 

O objetivo desta aula é propiciar aprendizagem sobre a importância dos sistemas muscular e 
ósseo para o processo de movimentação e locomoção.

Inicie-a solicitando o auxílio dos alunos para organizar as carteiras em círculo e formando uma 
roda de conversa. Identifique os conhecimentos prévios dos alunos sobre sustentação e movimen-
tação do corpo. Proponha questionamentos direcionadores e faça perguntas, como:

• O que você sente quando estende o seu braço direito e dobra o antebraço por várias vezes?

• O que você sente quando segura o seu antebraço esquerdo com a mão direita, e depois fecha 
a mão seguidas vezes?

• Do que é preciso para fazer esses movimentos?

Deixe que os alunos se manifestem livremente, escute suas opiniões, depoimentos e registre-os 
em forma de tópicos no quadro. Avalie se os alunos têm conhecimento de que os movimentos feitos 
e analisados por eles são executados por um grupo de músculos. E que esses músculos, para realizar 
movimentos específicos, são capazes de contrair e relaxar, diminuindo e aumentando o seu compri-
mento, respectivamente. Além disso, espera-se que os alunos percebam que abaixo dos músculos en-
contram-se os ossos, responsáveis por cerca de metade do nosso peso, e que é necessário o sistema 
nervoso para controlar os movimentos. 

Após responderem, ajuste alguma inadequação conceitual levantada pelos alunos e comple-
mente a abordagem fazendo anotações no quadro para que eles copiem em seus cadernos. 

Em seguida, organize os alunos em duplas e proponha uma atividade sobre os músculos e  
os ossos. 

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo biológico dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, 
colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e 
dificuldades. 

Distribua para cada dupla duas imagens diferentes de músculos e duas radiografias diferentes de 
procedimentos ortopédicos. A seguir, disponibilizamos alguns exemplos que podem ser utilizados:
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1) Radiografia do joelho.

Taokinesis/Pixabay.com

2) Radiografia do tórax.

toubibe/Pixabay.com

3) Ilustração dos músculos do braço.

Vagner Coelho
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4) Ilustração dos músculos da perna.

Vagner Coelho

Peça aos alunos que façam em seus cadernos uma ilustração e uma descrição sobre os múscu-
los e ossos das imagens. Em seguida, eles devem pesquisar na internet ou num atlas do corpo hu-
mano com o objetivo de elaborar um texto em resposta às questões:

• Como seria o corpo sem músculos ou sem ossos?

• Que ações são feitas pelos músculos? E pelos ossos?

• Qual é a relação entre músculos, ossos e sistema nervoso?

• Quais são os nomes dos músculos e ossos recebidos?

• Qual é a importância dos músculos e ossos no processo do movimento?

Para finalizar a aula, peça aos alunos que organizem as carteiras em círculo para que os grupos 
possam compartilhar suas ilustrações e conhecimentos adquiridos durante a atividade. Analise se 
os grupos conseguem identificar corretamente as características e os nomes dos músculos e ossos 
recebidos e tire dúvidas, se necessário. Verifique se conseguiram descrever o funcionamento inte-
grado dos músculos e ossos com o sistema nervoso na execução de diferentes movimentos. 
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Aula 2

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática ou a biblioteca para que os alunos façam suas pesquisas 
durante o encaminhamento da aula.

As aulas 2 e 4 têm como objetivo levar os alunos a compreender a importância, a função e os 
componentes dos sistemas muscular e ósseo para entender a movimentação animal. 

Inicie exibindo o documentário Ossos e músculos – Os alicerces do corpo, da Discovery Channel 
(1995), facilmente encontrado utilizando-se ferramentas de busca. Ele tem a duração de apenas 25 
minutos. Atente para a visão mecanicista do corpo humano, esclarecendo aos alunos que se trata  
de analogias apenas para fins didáticos. Ao final da exibição, no tempo restante da aula 2, peça aos  
alunos que discutam sobre os conceitos apresentados no vídeo, como: 

• Quais são as principais funções dos músculos e ossos?

• Quais são os componentes dos sistemas muscular e ósseo?

• Como são as células dos ossos e músculos? 

• Qual é o peso médio de um esqueleto?

Durante as discussões, incentive os alunos a pensar e discutir sobre o que viram no documen-
tário, com base nos conceitos adquiridos durante as aulas. Faça perguntas e estimule a livre partici -
pação  de  todos  os  alunos  para  compartilhamento  e  debate  de  ideias.  Peça  que,  ao  final  da 
discussão, elaborem um resumo para entregar sobre os conteúdos apresentados até o momento e 
tire as dúvidas que eles ainda apresentarem.

Aulas 3 e 4

Inicie organizando a turma em grupos de quatro integrantes e encaminhe-os até a sala de in-
formática para uma pesquisa. Oriente os grupos a pesquisar sobre os componentes dos sistemas 
muscular e ósseo. Essa atividade pode colaborar para o entendimento e fixação dos conceitos estu-
dados até o momento, complementando o livro didático e a pesquisa da aula anterior.

Proponha que utilizem as informações pesquisadas para a construção de um quadro informati-
vo com três colunas: a primeira eles devem preencher com os critérios; na segunda, devem colocar 
as respostas relativas ao sistema muscular; e, na terceira, as respostas relativas ao sistema ósseo.  
Para esse tipo de abordagem, é importante que você proponha também que eles elaborem um tex-
to autoral para discutir e explicar as informações da tabela. 

Pergunta Sistema muscular Sistema ósseo

Quais são as ações do sistema?

Quais são os principais componentes do 
sistema?

Quais são os tipos de célula característicos 
de cada um?

Qual é o número de ossos ou músculos que 
o sistema apresenta?
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Estipule um tempo para as pesquisas e ressalte a importância de buscar fontes seguras e dife-
rentes. Ao final, conduza um fechamento teórico, ajustando conceitualmente os depoimentos le-
vantados  e  valorizando  todas  as  participações,  sem  dar  ênfase  às  ideias  equivocadas  e  erros 
conceituais. 

Ao final do tempo estipulado, monte um quadro na lousa e registre as respostas que os grupos 
mencionarem. Verifique se eles entenderam as diferenças entre os sistemas muscular e ósseo. Ava-
lie também se eles compreenderam que a associação entre os sistemas muscular e esquelético for-
ma o sistema locomotor, que é responsável pela sustentação, locomoção e movimentação do corpo. 

Na aula 4, divida os alunos em cinco grupos, se possível, e sorteie os temas a seguir.

• Grupo 1: Aves.

• Grupo 2: Répteis.

• Grupo 3: Peixes.

• Grupo 4: Anfíbios.

• Grupo 5: Mamíferos.

Proponha que eles relacionem os principais movimentos dos animais vertebrados com seus 
sistemas esquelético, muscular e nervoso. Solicite que façam desenhos para apresentar à turma. 

Informações ao professor

• Peixes: A locomoção ocorre por nadadeiras.

• Anfíbios: A locomoção dos anfíbios terrestres ocorre por meio das patas e a dos aquáticos, por órgãos 
especializados.

• Répteis: Com exceção das cobras, os répteis se locomovem por meio de patas.

• Aves: Por meio de asas e patas.

• Mamíferos: Por meio de patas, pés ou nadadeiras.

Oriente-os a utilizar a internet e/ou a biblioteca para desenvolver os seus temas. Estipule um 
tempo para que os grupos confeccionem o cartaz com o seu tema. 

Ao final da aula, agrupe os cartazes e organize uma apresentação. Avalie se os grupos conse-
guiram demonstrar os principais movimentos dos animais selecionados com seus esqueletos, siste-
ma  muscular  e  sistema  nervoso.  Ao  final,  conduza  um  fechamento  teórico,  ajustando 
conceitualmente os depoimentos levantados e valorizando todas as participações.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas e cartazes. Todas essas produções 
podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram 
claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos 
elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala de 
aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Complete a frase abaixo:

Em conjunto, os ____________________ e os ________________ formam o sistema 
locomotor, que é responsável pela sustentação, locomoção e movimentação do corpo.

2. Observe a imagem abaixo e responda:

Vagner Coelho

a) Qual é a articulação representada na imagem? 

b) Quais são as funções dessa estrutura?

Respostas

1. Em conjunto, os ossos e os músculos  formam o sistema locomotor que é responsável pela 
sustentação, locomoção e movimentação do corpo.

2. a) A imagem representa uma articulação do joelho.

b) As principais funções das articulações são  unir os ossos e permitir a movimentação do 
esqueleto.
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Autoavaliação
A autoavaliação possibilita a reflexão do aluno sobre o próprio processo de aprendizagem, de 

modo que ele tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e, assim, possa definir formas 
eficazes de obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. A perspectiva da meta-
cognição, abordada sob mais de uma dimensão na literatura, diz respeito, entre outras coisas, ao 
conhecimento acerca das próprias aprendizagens, à avaliação, à regulação e à organização dos pró-
prios processos cognitivos. Quando percebem que estão atuando na gestão desses processos, os  
alunos ampliam a confiança em suas capacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso 
na construção do autoconhecimento, como forma de propiciar um momento individual de reflexão 
tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua 
própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, 
por professor e alunos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. 

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi a importância dos sistemas musculares e ósseos 
para o processo de movimentação e locomoção?

Identifiquei estruturas do sistema muscular e ósseo?

Comparei os mecanismos de locomoção de diferentes verte-
brados?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
ANDRADE, M. I. et al. Ciência e vida. 7ª série. Belo Horizonte: Dimensão, 2006.

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2004. p. 200.

ZÔMPERO, A. F.; LABURÚ C. E. Atividades investigativas no ensino de Ciências: aspectos 
históricos e diferentes abordagens. Ensaio, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 67-80, 2011.
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3. Sistema nervoso e as substâncias psicoativas

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender a ação das drogas psicoativas no 
sistema nervoso.

• Identificar as classes de drogas psicoativas.
• Reconhecer os problemas gerados pelas drogas 

psicoativas.

Interação entre os 
sistemas locomotor e 
nervoso

EF06CI10 – Explicar como o 
funcionamento do sistema 
nervoso pode ser afetado por 
substâncias psicoativas.

Recursos para o professor

• MEDEIROS, C. Drogas na adolescência: um olhar educativo. João Pessoa: Cefet-PB, 2006. p. 91.

• MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Drogas A a Z. Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. 
Disponível em: <https://obid.senad.gov.br/drogas-a-a-z>. Acesso em: 6 set. 2018.

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. Álcool e outras drogas. Adolescentes e jovens para a educação entre pares. 
Saúde e prevenção nas escolas. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. p. 58. Disponível em: 
<www.unfpa.org.br/Arquivos/guia_alcool.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2018.

• SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS. Drogas: Cartilha para educadores. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2011. p. 48. Disponível em: 
<www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/cartilhaspoliticas-sobre-drogas/
cartilhaeducadores.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS. Drogas: Cartilha sobre maconha, cocaína e 
inalantes. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2011. p. 48. 
Disponível em: <www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicassobre-drogas/cartilhas-politicas-sobre-
drogas/cartilhasobremaconhacocainainalantes.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018. 

• SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS. Drogas: Cartilha sobre tabaco. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2011. p. 36. Disponível em: 
<www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/cartilhaspoliticas-sobre-drogas/
cartilhasobretabaco.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. E-Aulas – Portal de videoaulas. Uso de substâncias psicoativas. 
Disponível em: <http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=653>. Acesso em: 24 ago. 2018.

• VIANNA, D. M.; CARVALHO, A. M. P. Formação permanente: a necessidade da informação entre a 
ciência dos cientistas e a ciência da sala de aula. Ciência e Educação, São Paulo, n. 1, v. 6, p. 31-42, 2000.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



168

Introdução do tema
As drogas psicotrópicas ou psicoativas são todas as substâncias químicas, naturais ou sintéticas, 

que ao serem introduzidas no organismo atuam no sistema nervoso central produzindo inúmeras al-
terações de comportamento, humor e cognição do usuário.  De acordo com seus efeitos no sistema 
nervoso, as drogas psicoativas são classificadas como: depressoras, estimulantes ou perturbadoras. 

O consumo de drogas, como álcool, crack e maconha, aumenta a atividade do cérebro, uma vez 
que competem com os neurotransmissores estimulantes do organismo, gerando as sensações de aler-
ta, euforia e alucinações. O uso contínuo dessas drogas acaba causando dependência do usuário.

Dicas de organização ou cuidados

• Providencie projetor multimídia e caixa de som ou televisão para passar os vídeos sugeridos.

• Reserve a sala de informática e o laboratório de ciências ou local onde seja possível utilizar água 
corrente.

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providencie a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• 1 folha A4 de caderno ou de fichário, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• cartolina;

• caneta hidrográfica; cola branca; tesoura;

• tampinhas de garrafa PET; 

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet;

• cópia do texto Tabagismo, do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Planejamento 

Aula 1 

Dicas de organização

Providencie previamente cópias do texto Tabagismo, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), para distribuir 
aos alunos durante a aula.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da influên-
cia das drogas psicoativas no sistema nervoso.

Inicie a aula investigando os conhecimentos prévios dos alunos sobre as drogas psicoativas. 
Pergunte:

• O que vocês sabem sobre drogas psicotrópicas ou psicoativas? 

• Sabem citar algum exemplo? Qual?
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Incentive-os a pensar sobre o tema e a fazer observações sobre situações que conhecem ou das 
quais já ouviram falar, a fim de levantar uma discussão sobre essa temática. Ouça suas respostas,  
registre-as no quadro e deixe os alunos à vontade para compartilhar suas concepções sobre o tema. 
Promova um ambiente de respeito e de livre expressão de ideias e posicionamentos. E procure 
identificar os pontos principais de seus conhecimentos prévios sobre as drogas. 

Durante a discussão, auxilie os alunos dando os subsídios necessários para entenderem ade-
quadamente o conceito de drogas psicotrópicas ou psicoativas. Depois, comente que entre as dro-
gas psicoativas podemos destacar o álcool, o cigarro, a maconha, a cola de sapateiro e o crack, entre 
outras, e distribua uma cópia do texto Tabagismo, do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ele está 
disponível  em:  </www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/
programa-nacional-controle-tabagismo/tabagismo> (acesso em: 30 ago. 2018).

Leia o texto na íntegra com a turma. Escolha alguns alunos aleatoriamente e peça que façam a 
leitura do texto em voz alta para toda a turma. Eles podem ir se sucedendo na leitura dos parágrafos.

Ao final da leitura, peça que respondam às questões a seguir.

• Porque o cigarro é considerado uma droga psicoativa? 

• Como a nicotina afeta o sistema nervoso central? 

• Quais alterações o cigarro pode causar no sistema nervoso central? 

Estipule 20 minutos para a realização da atividade. Oriente os alunos a escrever em seus cader-
nos as respostas para as perguntas e a organizar as informações para depois exporem livremente 
suas opiniões e ideias, compartilhando seus entendimentos e construindo suas próprias concep-
ções com base nos conceitos e princípios apresentados. Durante o período de leitura e investigação, 
caminhe por entre os alunos, observando suas dificuldades e solucionando possíveis dúvidas.

Dicas de organização

Para destacar os problemas causados pelo cigarro, utilize também algumas imagens de embalagens de 
cigarro com advertências. Não é necessário levar as embalagens (cheias ou vazias); elas podem ser 
fotografadas e as imagens usadas para elaborar um arquivo de apresentação de slides.

Ao final do tempo estipulado, organize as cadeiras em círculo, forme uma roda de discussão 
para compartilhar e debater as principais informações do texto. Auxilie os alunos na interpretação 
e entendimento das informações do texto. 

Certifique-se da compreensão das ideias, princípios e conceitos apresentados. Avalie se os alu-
nos compreenderam que a nicotina é uma droga psicoativa com efeitos estimulantes que afetam o 
sistema nervoso, gerando uma sensação de prazer e diminuição da ansiedade e do apetite. Além dis-
so, a nicotina também acelera os batimentos cardíacos e provoca o aumento da pressão sanguínea. 

Avalie também se os alunos foram capazes de correlacionar que o consumo constante de nico-
tina acaba causando tolerância, o que pode gerar vários problemas de saúde, como enfisema pul-
monar, trombose, aumento da pressão sanguínea, impotência sexual, derrames etc.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



170

Informação ao professor
Como a nicotina age no sistema nervoso

A nicotina presente no cigarro chega ao cérebro do fumante pela corrente sanguínea. Uma vez no sistema 
nervoso, a nicotina se liga aos receptores de acetilcolina, que estimula o aumento dos níveis do 
neurotransmissor dopamina nas partes do cérebro que produzem sensações de prazer e gratificação.

Quando acaba o efeito da nicotina, há redução nos níveis de dopamina e isto faz com que as pessoas 
queiram fumar novamente, gerando a dependência.

Aulas 2 e 3

O objetivo destas aulas é que os alunos pesquisem e apresentem os seus resultados sobre os di-
ferentes tipos de droga. Ao final, espera-se que sejam capazes de apresentar os conhecimentos 
construídos com base na pesquisa e no compartilhamento com os colegas. 

Inicie a aula organizando os alunos em três grupos e encaminhando-os até a sala de informáti-
ca. Proponha que os grupos pesquisem na internet em sites confiáveis e elaborem uma apresenta-
ção em slides para ser exibida ao final dessas aulas. Solicite que os alunos pesquisem informações 
para responder às questões a seguir. 

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, colaboração, 
desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades. 

Grupo 1: Drogas estimulantes

• Como as drogas psicoativas são classificadas?

• Quais são os efeitos causados pelas drogas estimulantes?

• Como as drogas estimulantes agem no sistema nervoso?

• Quais são as drogas estimulantes?

Grupo 2: Drogas alucinógenas

• Como as drogas psicoativas são classificadas?

• Quais são as drogas alucinógenas?

• Quais são os efeitos causados pelas drogas alucinógenas?

• Como as drogas alucinógenas agem no sistema nervoso?

Grupo 3: Drogas depressoras

• Como as drogas psicoativas são classificadas?

• Quais são os efeitos causados pelas drogas depressoras?

• Como as drogas depressoras agem no sistema nervoso?

• Quais são as drogas depressoras?

Proponha que utilizem o tempo restante da aula para a realização das pesquisas e elaboração 
das apresentações.
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 Na etapa 2, peça aos grupos que se organizem para as apresentações. Solicite que proponham 
uma sequência para a atividade e que um grupo por vez compartilhe suas informações e posicio-
namentos. Verifique a participação de todos os integrantes, o envolvimento com o tema, com a 
apresentação e se os grupos conseguiram, por exemplo, identificar que a classificação das drogas 
psicoativas em estimulantes, depressoras e alucinógenas é feita de acordo com as alterações que 
causam no sistema nervoso. 

Informação para o professor

Para o aluno entender o modo como o sistema nervoso é afetado por substâncias psicoativas, pode-se 
recorrer à compreensão inicial do seu mecanismo de ação como um todo no corpo humano. Desse modo, é 
fundamental retomar que o seu funcionamento normal é apoiado em (1) estruturas receptoras (neurônios 
modificados) de estímulos externos e internos ao organismo, (2) na transformação desses estímulos em 
impulsos nervosos em vias nervosas sensoriais, (3) na sua transmissão por inúmeros neurônios sensoriais até 
(4) regiões específicas dos centros nervosos, nas quais ocorre a (5) interpretação adequada dos estímulos e a 
(6) formulação de respostas, que originam (7) novos impulsos nervosos transmitidos por (8) vias nervosas 
neuronais motoras até os (9) órgãos motores ou efetuadores, responsáveis pelas (10) respostas específicas. 

Os mediadores da propagação dessas informações entre os neurônios ao longo de todas as vias nervosas 
são os neurotransmissores, ou seja, substâncias químicas mensageiras, responsáveis pela comunicação entre 
os receptores, os neurônios da via sensorial, os neurônios cerebrais e os neurônios da via motora. Os 
neurotransmissores são liberados nas sinapses, região de contato “não físico” entre os neurônios, e, assim, 
atuam entre todas as etapas descritas anteriormente. 

Entendido esse pré-requisito, fica mais fácil de os alunos compreenderem as possíveis consequências da 
ação das drogas psicoativas, pois essas substâncias se assemelham aos neurotransmissores, competindo 
com eles. 

Isso quer dizer que atuam entre os neurônios ao longo das vias nervosas e, dependendo da substância 
utilizada, o efeito pode acelerar (drogas estimulantes) ou inibir (drogas inibidoras) uma ou mais etapas do 
funcionamento adequado do sistema nervoso; ou, ainda, alterar (drogas psicolépticas) a interpretação de um 
estímulo e a formulação de respostas específicas no cérebro. 

Portanto, espera-se que os alunos também relatem que as drogas psicoativas podem alterar a intensidade 
de percepção de estímulos, a velocidade de transmissão dos impulsos sensoriais e motores, a função cerebral 
de entendimento do significado dos estímulos e a formulação de respostas voluntárias ou involuntárias, 
levando o usuário ao relaxamento, calma, sedação e diminuição da ansiedade.

Já as drogas alucinógenas atuam no cérebro alterando o seu funcionamento. No entanto, as drogas 
estimulantes aceleram o funcionamento do cérebro, aumentando o rendimento e diminuindo o sono e o 
apetite.

Caso perceba que os alunos ainda têm muitas dúvidas ou não compreenderam de forma absoluta o 
assunto, estão listados abaixo textos e artigos que podem contribuir para a fixação do conteúdo. 

O conhecimento de adolescentes sobre drogas lícitas e ilícitas: uma contribuição para a enfermagem 
comunitária. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ean/v16n1/v16n1a08> Acesso em: 15 set. 2018.

CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL (CISA). História do Álcool. Disponível em: 
<www.cisa.org.br/artigo/234/historia-alcool.php>. Acesso em: 15 set. 2018.

FIOCRUZ. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz). Série 
de reportagens do Icict aborda "Álcool e trânsito". Disponível em: <www.icict.fiocruz.br/content/s
%C3%A9rie-de-reportagens-do-icict-aborda-%C3%A1lcool-e-tr%C3%A2nsito>. Acesso em: 15 set. 2018.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Saúde. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/
arquivos/pdf/saude.pdf> Acesso em: 15 set. 2018.
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SILVEIRA, Dartiu Xavier da; DOERING-SILVEIRA, Evelyn Borges. Substâncias psicoativas e seus efeitos. 
Portal Aberta. Disponível em: <www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094213-001.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2018.

VARELLA, Drauzio. Alcoolismo na adolescência. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/
drogas-licitas-e-ilicitas/alcoolismo-na-adolescencia>. Acesso em: 15 set. 2018.

Ao final, conduza um fechamento teórico, ajustando conceitualmente os depoimentos levanta-
dos e valorizando todas as participações. No caso de os alunos não conseguirem coletar as infor-
mações sobre o tema satisfatoriamente, aproveite o momento da discussão e complemente com as 
informações que faltaram, fechando o conteúdo.

Aula 4

Proponha nesta aula uma atividade em grupo para a retomada do conteúdo das duas últimas 
aulas. A atividade proposta a seguir é a construção de um jogo de trilha com o tema “Conhecer 
para não usar”.

Numa primeira etapa, o professor deve desenvolver, com os alunos, uma lista com 40 questões 
sobre as drogas. 

Dicas de organização

Sugestões de perguntas para as cartas:

1. Como é definido o termo droga?

Resposta: Droga é toda substância que, introduzida no corpo, modifica suas funções.

2. O que é droga psicotrópica ou psicoativa? 

Resposta: Droga psicotrópica é toda substância química, natural ou sintética, que tem tropismo pelo 
sistema nervoso central e que modifica a atividade psíquica e o comportamento.

3. Segunda as leis brasileiras, a maconha é considerada uma droga lícita ou ilícita?

Resposta: Ilícita.

4. Segundo os efeitos ocasionados no sistema nervoso, como podemos classificar as drogas psicotrópicas? 

Resposta: Drogas estimulantes, depressoras e perturbadoras. 

Na segunda etapa, separe a turma em dois grupos. 

• Grupo 1: Confecção de 40 cartas, cada uma contendo uma pergunta da lista elaborada pela 
turma.

• Grupo 2: Desenho e confecção do tabuleiro.

Após a confecção das cartas e o desenvolvimento do tabuleiro pelos grupos, organize a sala em 
seis grupos para a realização do jogo.
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Informações para o professor

Organização do jogo

• Material: cartolina, caneta hidrográfica, papel A4, cola branca, tesoura e 6 tampinhas de garrafa PET. 

• Conteúdo: 1 tabuleiro, 40 cartas com questões diferentes sobre drogas, 6 tampinhas de garrafas PET 
(numeradas de 1 a 6) e 1 dado.

• Como fazer 

1. Monte um tabuleiro com aproximadamente 30 casas.

2. Prepare as 40 cartas com as questões sobre drogas.

3. Enumere de 1 a 6 as tampinhas de garrafas PET.

Como jogar

1. Coloque as 40 cartas embaralhadas no centro do tabuleiro com as perguntas viradas para baixo.

2. Os seis grupos devem colocar suas tampinhas na posição SAÍDA.

3. Todos os grupos devem jogar o dado. O grupo que obtiver o maior número iniciará o jogo.

Os seguintes deverão seguir o sentido horário. 

4. Na ordem estabelecida para participação, cada grupo deverá jogar o dado e, de acordo com o número 
obtido, movimentar sua tampinha na trilha do jogo. 

5. Baseado na informação fornecida pela casa ocupada pela tampinha ou resposta à pergunta da carta, o 
grupo deverá realizar as ações: permanecer, avançar ou retroceder. 

6. As perguntas das cartas serão lidas pelo grupo competidor da vez e as respostas serão avaliadas pelos 
outros alunos e o professor; caso responda corretamente à pergunta, o grupo competidor poderá executar a 
ação prevista.

O desafio é demonstrar considerável conhecimento sobre o tema “drogas” e, claro, ter um pouco de sorte! 
Ganha o jogo o grupo que primeiro atingir a posição final do tabuleiro.
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Abaixo, segue sugestão de tabuleiro.
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, apresentação de slides e confecção 
do jogo. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada 
de questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e ava-
liadas.  Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos,  mencionando os 
conceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Drogas psicoativas são definidas como toda substância química, natural ou sintética, 
que tem tropismo pelo sistema nervoso central e que modifica a atividade psíquica e o 
comportamento.  As drogas psicoativas são classificadas como drogas estimulantes, 
depressoras e perturbadoras.

Relacione corretamente os itens da coluna da direita com os da coluna da esquerda.

I – depressores

II – estimulantes

a) São drogas que aumentam a atividade mental.

b) São drogas que alteram a percepção.

c) São drogas que diminuem a atividade mental.

2. Leia o texto abaixo e depois responda as questões.

[...]  A  cocaína,  o  crack,  a  nicotina  presente  no  tabaco e os benzodiazepínicos  (conhecidos 

popularmente como “calmantes” ou “tranquilizantes”) são as drogas que causam maior dependência 

química, aponta a psicóloga. 

Com a dependência instalada, as atividades de lazer são abandonadas, assim como eventos 

sociais e o trabalho, e o uso da substância passa a ser prioridade na vida dessa pessoa. O consumo 

começa a acontecer em quantidades cada vez maiores, a fim de obter os efeitos iniciais, e logo 

depois  aparece  a  síndrome  de  abstinência,  com  sintomas  físicos  como  tremores,  sudorese,  

taquicardia, entre outros, tudo resultado da dependência química [...].

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Drogas: um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Disponível em: 
<www.unasus.gov.br/noticia/drogas-um-dos-principais-problemas-de-saude-publica-no-mundo>. Acesso em: 31 ago. 2018.

a) Agora que você já conhece as características das drogas depressoras, estimulantes 
e alucinógenas, responda de que maneira a cocaína, a nicotina e o crack são classi-
ficados?

b) Como os benzodiazepínicos são classificados?
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Respostas

1. I-C, II-A, III-B.

2. a) A cocaína, a nicotina e o crack são classificados como drogas psicoativas estimulantes.

b) Os benzodiazepínicos são classificados como drogas psicoativas depressoras.

Autoavaliação
É importante planejar um momento de autoavaliação e incentivar a participação do aluno nes-

se processo. A autoavaliação possibilita a reflexão do aluno sobre o próprio processo de aprendiza-
gem, de modo que ele  tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e,  assim,  possa  
definir formas eficazes de obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. A pers-
pectiva da metacognição, abordada sob mais de uma dimensão na literatura, diz respeito, entre ou-
tras  coisas,  ao  conhecimento  acerca  das  próprias  aprendizagens,  à  avaliação,  à  regulação  e  à 
organização dos próprios processos cognitivos. Quando percebem que estão atuando na gestão 
desses processos cognitivos, os alunos ampliam sua confiança nas próprias capacidades. A autoa-
valiação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de propi-
ciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua 
aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação 
podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, 
para que o aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, moti-
vando o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empe-
nho para avançar nos estudos.

No quadro abaixo, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades seleciona-
das nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. O 
professor pode construir seu próprio quadro acrescentando outros critérios, de acordo com as ati-
vidades propostas durante o percurso, e considerando a realidade de sua sala de aula. Pode tam-
bém avaliar a pertinência de construir esse quadro com os alunos.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o que são drogas psicoativas?

Identifiquei a classificação das drogas psicoati-
vas conforme sua ação no sistema nervoso?

Participei das atividades propostas em sala de 
aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as dis-
cussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio 
aos colegas?
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

Esta proposta visa à percepção das habilidades adquiridas pelos alunos com base no desenro-
lar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como seu aprendizado. Ela é encaminhada 
por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múltipla escolha. 

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às seguintes habilidades:

• EF06CI07 – Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e senso-
riais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.

• EF06CI09 – Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam 
da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.

• EF06CI10 – Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por subs-
tâncias psicoativas.

Ao final há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e 
uma ficha de acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento de aprendizagem

3o bimestre
Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. O ser humano é capaz de perceber centenas de diferentes gostos por meio da língua.  
Os gostos são distinguidos pelo sentido da gustação, também chamado de paladar ou 
simplesmente gosto. 

Sabendo disso, responda.

a) Quais são os quatro sabores básicos que são percebidos pelo nosso paladar? 

b) Quais são as estruturas responsáveis pelo reconhecimento dos sabores?

2. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que completa a frase.

[...] A fumaça do cigarro tem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas. O alcatrão, por exemplo, é 

composto de mais de 40 compostos cancerígenos. Já o monóxido de carbono (CO) em contato com 

a hemoglobina do sangue dificulta a oxigenação e, consequentemente, ao privar alguns órgãos do 

oxigênio causa doenças como a aterosclerose (que obstrui os vasos sanguíneos). A ___________ é 

considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma droga ______________ que 

causa ___________. [...]

Fonte: Tabagismo. Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/saude/2009/11/tabagismo1>.

a) nicotina, psicotrópica, euforia

b) nicotina, ilícita, relaxamento

c) nitrosamina, psicotrópica, dependência

d) nicotina, psicotrópica, dependência

e) nitrosamina, ilícita, dependência

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



180

3. O sistema esquelético, responsável pela sustentação e movimentação do corpo huma-
no é composto por 206 ossos de diferentes formas e tamanhos, que estão perfeitamen-
te interligados uns aos outros.

Segundo o texto acima, como é feita a união entre dois ou mais ossos próximos? 

4. O maior órgão do corpo humano é responsável por captar  uma grande variedade de 
estímulos, incluindo tato, dor, temperatura e pressão. 

A que órgão o texto se refere?

a) Fígado.

b) Cérebro.

c) Coração.

d) Pele.

e) Pulmão.

5. Nosso cérebro, além de coordenar nossos sentidos, metabolismo e emoções, também 
coordena a nossa interação com o ambiente. O sistema locomotor é composto pela 
combinação do sistema muscular e do sistema esquelético. 

Relacione os itens da coluna 2 com os da coluna 1, baseando-se na descrição de cada 
um dos seguintes sistemas e assinalando a sequência correta.

Coluna 1

( 1 ) ossos.

( 2 ) músculos.

Coluna 2

(     ) São 206.

(     ) Estão presos aos ossos e, ao contrair e relaxar, permitem os movimentos.

(     ) Podem ser lisos, estriados ou cardíacos.

(     ) São formados pelas células chamadas osteócitos.

(     ) São aproximadamente 600.

a) 1, 2, 2, 1 e 2.

b) 2, 2, 1, 1 e 2.

c) 1, 2, 2, 2 e 2.

d) 1, 2, 2, 1 e 1.

e) 2, 2, 2, 1 e 1.
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6. A figura abaixo ilustra de maneira simplificada um arco reflexo.

DAE

No esquema, os números 1, 2, 3 e 4 indicam:

a) neurônio motor, neurônio aferente, sinapse e órgão receptor.

b) neurônio motor, sinapse, neurônio aferente e órgão receptor. 

c) neurônio aferente, sinapse, neurônio sensorial e órgão receptor. 

d) sinapse, neurônio aferente, neurônio motor e órgão efetuador.  

e) neurônio aferente, neurônio de associação, neurônio motor e órgão efetuador.

7. Quando encosta numa panela quente, a pessoa reage rapidamente. Como é conhecida 
essa reação rápida e involuntária?

a) Impulso nervoso.

b) Sinapse.

c) Ato reflexo.

d) Neurônio associativo.

e) Neurotransmissor.

8. Leia o texto abaixo sobre o álcool e depois responda às questões.

[...]  O  álcool  presente  nas  bebidas  alcoólicas  é  o  etanol,  produzido  pela  fermentação  ou 

destilação de vegetais – como a cana-de-açúcar e também frutas e grãos. No Brasil, há uma grande 

diversidade  de  bebidas  alcoólicas,  cada  tipo  com  quantidade  diferente  de  álcool  em  sua 

composição.

Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado 

uma  droga  psicotrópica,  pois  atua  no  sistema  nervoso  central,  provocando  mudança  no 

comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver dependência. [...]

Ministério da Justiça. Anfetaminas, anticolinérgicos e álcool. Disponível em:<https://obid.senad.gov.br/drogas-a-a-z/
anfetaminas-anticolinergicos-e-alcool>. Acesso em: 9 set. 2018.
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a) Que tipo de droga psicotrópica o álcool é?

b) Qual é o efeito causado pelo álcool no sistema nervoso?

9. Luíza, ao entrar no quarto escuro, preferiu não acender a luz para não acordar as ami-
gas. Mas ela acabou acendendo a luz do abajur depois de pisar no rabo do seu cachor -
ro Dexter.

Qual o caminho que a luz do abajur vai percorrer no olho da Luíza até o seu cérebro?

Leia o texto abaixo e responda à questão 10.

[...]  As  drogas  utilizadas  para  alterar  o  funcionamento  cerebral,  causando  modificações  no 

estado  mental,  são  chamadas  drogas  psicotrópicas.  O  termo  psicotrópico  é  formado  por  duas 

palavras:  “psico”  e  “trópico”.  "Psico"  está relacionado ao psiquismo,  que envolve as funções do 

sistema  nervoso  central;  [...]  Drogas  psicotrópicas,  portanto,  são  aquelas  que  atuam  sobre  o 

cérebro, alterando de alguma forma o psiquismo. Por essa razão, são também conhecidas como 

substâncias psicoativas[...]

Secretaria da Educação. Drogas. Disponível em:<www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=255>. 
Acesso em: 10 set. 2018.

10. Como são classificadas as drogas psicoativas?
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Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar a importância do paladar.

Habilidade desenvolvida: EF06CI07

Resposta:

a) Os quatros sabores são: doce, salgado, azedo e amargo.

b)As estruturas responsáveis pelo reconhecimento dos sabores são as papilas gustativas.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos relacionados aos órgãos 
dos sentidos, dando uma atenção especial ao paladar. Depois, proponha uma pesquisa na internet 
sobre qual as estruturas responsáveis por esse sentido e solicite que escrevam um texto autoral so-
bre o tema.

Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os efeitos das drogas psicotrópicas, como o cigarro.

Habilidade desenvolvida: EF06CI10

Resposta: alternativa d. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque,  segundo o texto, o uso constante do cigarro causa de-
pendência, e não euforia. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não 
ter compreendido que a euforia é um estado que o cigarro causa independentemente da de-
pendência.

b)A alternativa está incorreta porque, segundo o texto, o cigarro é uma droga psicotrópica, e 
não ilícita. Além disso, o uso constante do cigarro causa dependência, e não relaxamento. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido que, apesar 
de causar muitos efeitos negativos, o cigarro é uma droga lícita.

c) A alternativa está incorreta porque,  segundo o texto, a nicotina é considerada uma droga 
psicotrópica, e não a nitrosamina. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa 
por não ter compreendido as diferenças entre nicotina e nitrosamina.

e) A alternativa está incorreta porque,  segundo o texto, a nicotina é considerada uma droga 
psicotrópica, e não a nitrosamina. Além disso, o cigarro é uma droga psicotrópica, e não ilíci-
ta. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido os 
efeitos das drogas psicotrópicas.
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Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos identifiquem corretamente a classificação da nicotina e o uso prolon-
gado dessa droga. Caso algum tenha marcado outra alternativa, identifique se ele se confundiu no 
momento de responder ou não compreendeu o conteúdo. Pergunte a eles: O que são drogas psico-
ativas? Qual substância causa dependência no cigarro? O que é dependência? Liste as respostas na 
lousa e aproveite para discutir os problemas pelo uso do cigarro.

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer o papel das articulações

Habilidade desenvolvida: EF06CI09

Resposta: As articulações são estruturas que conectam um osso a outro.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não consigam responder corretamente à questão, retome o assunto e peca-lhes 
que pesquisem na internet sobre o sistema locomotor, anotando as informações no caderno. Após a 
pesquisa, eles devem trocar os cadernos com os colegas. Com os cadernos trocados, eles devem ve-
rificar se as informações coletadas pelo colega coincidem com as que ele obteve. Promova uma 
roda de conversa e corrija coletivamente.

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Compreender o papel da pele como órgão sensitivo.

Habilidade desenvolvida: EF06CI07

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque, apesar de o fígado ser um órgão, ele não é o maior do  
nosso organismo. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assi-
milado que a pele é um órgão do sistema sensorial.

b) A alternativa está incorreta porque, embora o cérebro seja um órgão, ele não é o maior do 
nosso organismo. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter com-
preendido que o cérebro é responsável por captar os estímulos decorrentes da sensação do 
toque.

c) A alternativa está incorreta porque, apesar de o coração ser um órgão, ele não é o maior do 
nosso organismo. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter com-
preendido que a pele é um órgão do sistema sensorial.
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e) A alternativa está incorreta porque, embora o pulmão seja um órgão, ele não é o maior do 
nosso organismo. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter com-
preendido que a pele é um órgão do sistema sensorial.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não consigam responder corretamente a questão, retome o assunto e peça lhes 
que pesquisem na internet sobre os cinco sentidos, anotando as informações no caderno. Após a 
pesquisa, eles devem trocar os cadernos com os colegas. Com os cadernos trocados, eles devem ve-
rificar se as informações coletadas pelo colega coincidem com a que ele obteve. Promova uma roda 
de conversa e corrija coletivamente.

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os componentes do sistema locomotor.

Habilidade desenvolvida: EF06CI09

Resposta: alternativa a.

Distratores

b)A alternativa está incorreta porque, os músculos são aproximadamente 600, e não 206. Além 
disso, os ossos não são classificados em lisos, estriados ou cardíacos. É possível que o aluno 
tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido as diferenças entre os ossos e o 
sistema muscular. 

c) A alternativa está incorreta porque, o músculo não é formado pela célula osteócito. É possí-
vel que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido que os osteóci-
tos são células ósseas e fazem parte do tecido ósseo.

d)A alternativa está incorreta porque os ossos são aproximadamente 206, e não 600. É possível 
que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido as diferenças entre 
os ossos e o sistema muscular.

e) A alternativa está incorreta porque os músculos são aproximadamente 600 e os ossos 206. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido as diferen-
ças entre os ossos e o sistema muscular.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos identifiquem os sistemas muscular e esquelético como os principais 
constituintes  do  sistema locomotor.  Caso eles  não tenham respondido  corretamente,  retome a 
questão e trabalhe cada alternativa, verificando se conseguem identificar quais sistemas estão en-
volvidos com o processo de locomoção. Eles devem reconhecer que a alternativa a corresponde aos 
sistemas de locomoção, enquanto as alternativas c, d e e correspondem a outros sistemas.
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Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Conhecer como ocorre o ato reflexo.

Habilidade desenvolvida: EF06CI07

Resposta: alternativa e.

Distratores

a)A alternativa está incorreta porque os componentes do ato reflexo não estão na sequência 
correta. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido 
corretamente os componentes do ato reflexo.

b) A alternativa está incorreta porque os componentes do ato reflexo não estão na sequência 
correta. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido 
corretamente os componentes do ato reflexo.

c) A alternativa está incorreta porque os componentes do ato reflexo não estão na sequência 
correta. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido 
corretamente os componentes do ato reflexo.

d) A alternativa está incorreta porque os componentes do ato reflexo não estão na sequência 
correta. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido 
corretamente os componentes do ato reflexo.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos conheçam os principais componentes do ato reflexo durante o impul-
so nervoso, assinalando a alternativa e. Caso algum deles não tenha assinalado a alternativa corre-
ta, verifique se houve desatenção no momento de responder ou se não compreendeu o conteúdo. 
Nesse caso, proponha novas atividades sobre o assunto e promova uma discussão que aborde o as-
sunto do ato reflexo. Na lousa, desenhe o esquema do ato reflexo e peça que identifiquem os com-
ponentes.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Identificar o ato reflexo.

Habilidade desenvolvida: EF06CI07 

Resposta: alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque o processo descrito acima é o ato reflexo, e não o impulso 
nervoso. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreender que 
o impulso nervoso faz parte do processo que ocorre no ato reflexo.
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b)A alternativa está incorreta porque o processo descrito acima é o ato reflexo, e não a sinapse. 
É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreender que sinapse é 
a região localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores.

d)A alternativa está incorreta porque o processo descrito acima é o ato reflexo, e não o neurô-
nio associativo. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreen-
der que o neurônio associativo faz parte do processo que ocorre no ato reflexo.

e) A alternativa está incorreta porque o processo descrito acima é o ato reflexo, e não o neuro-
transmissor. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreender 
que neurotransmissores são compostos químicos.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos consigam identificar o processo do ato reflexo durante um momento 
de perigo. Caso perceba dificuldade na compreensão desse conteúdo, apresente-lhes textos infor-
mativos, vídeos, documentários e reportagens para que explorem. Depois peça a eles que, em gru-
pos, elaborem um texto que descreva o mecanismo do ato reflexo.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Compreender os efeitos das drogas depressoras.

Habilidade desenvolvida: EF06CI10

Resposta:

a) O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central.

b)O álcool diminui o nível de atividade cerebral, deixando o organismo mais lento, desligado 
e alheio, menos sensível aos estímulos externos.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos respondam afirmativamente, que o álcool, apesar de ser uma droga 
lícita em muitos países, tem uma ação depressora do sistema nervoso central, deixando o organis-
mo mais lento, desligado e alheio, menos sensível aos estímulos externos. Se eles não responderem 
as questões de forma correta, retome com eles a influência das drogas psicotrópicas no sistema ner-
voso. Observe o desempenho de cada aluno, pontue suas dúvidas e as esclareça.

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Compreender e identificar as estruturas do órgão da visão.

Habilidade desenvolvida: EF06CI07

Resposta: O caminho que será percorrido pela luz no olho de Luíza será: córnea, pupila, crista-
lino, retina, nervo ótico e cérebro.
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Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos identifiquem corretamente as estruturas que compõem o olho humano 
e a visão. Caso apresentem dificuldades nessa identificação, promova uma roda de conversa e peça 
a eles que identifiquem alguns desses problemas. Observe a participação de cada um e verifique se 
aqueles que apresentaram dificuldades conseguem apreender o conteúdo. Proponha um jogo de 
caça-palavras com as principais causas do efeito estufa na saúde.

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Conhecer a classificação das drogas psicotrópicas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI10

Resposta: Estimulantes, depressoras e alucinógenas.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos reconheçam que as drogas psicotrópicas são aquelas que agem no sis-
tema nervoso central, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, sendo classifi-
cadas  em:  estimulantes,  depressoras  e  alucinógenas.  Caso  não  tenham  respondido 
satisfatoriamente, retome o conteúdo sobre a classificação das drogas psicotrópicas e mostre ví-
deos, imagens e notícias sobre o efeito dessas drogas.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades cor-
respondentes.  As intervenções e planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que possam ter condições de continuidade e avançar nos estu-
dos são de responsabilidade do professor, em consonância com o projeto político-pedagógico da 
escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdo correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS)  indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Já o  Desempenho Insuficiente (DI)  indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e 
dar continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesses caso, ele necessitará de um amplo 
plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O 
aluno com desempenho insuficiente, além de ter de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosse-
guir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificulda-
des adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

 [0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu e identificou os conceitos e com-
ponentes do ato reflexo?

Entendeu a importância do ato reflexo?

Identificou a relação entre os órgãos dos senti-
dos e o sistema nervoso?

Compreendeu a importância dos sistemas mus-
cular e ósseo para o processo de movimentação 
e locomoção?

Identificou as estruturas dos sistemas muscular 
e ósseo?

Comparou os mecanismos de locomoção de di-
ferentes vertebrados?

Compreendeu o que são drogas psicoativas?

Identificou a classificação das drogas psicoativas 
conforme sua ação no sistema nervoso?
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Manteve o interesse nas atividades?

Agiu respeitosamente com os colegas e com o 
professor?

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento nas atividades?

Contribuiu com as atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem?

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno
Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos do ato reflexo?

Soube identificar os componentes do ato reflexo?

Compreendeu a composição do sistema locomo-
tor?

Soube identificar os efeitos das drogas psicotrópi-
cas?

Compreendeu a classificação das drogas psico-
trópicas?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu respeitosamente com os colegas e com o 
professor?

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento nas atividades?

Contribuiu com as atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem?

Desempenho geral
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3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

3o bimestre 

Sistema nervoso e as substâncias psicoativas
A sociedade atual vem sofrendo há bastante tempo com o consumo abusivo de certas drogas 

lícitas e ilícitas.  O termo droga tem origem na palavra droog (do holandês antigo), que significa fo-
lha seca, forma da qual se retiravam os medicamentos utilizados antigamente para o tratamento de 
muitas doenças.  Atualmente a Organização Mundial da Saúde define drogas psicoativas como 
“toda substância que, introduzida no organismo vivo, tem a capacidade de causar prejuízo aos in-
divíduos, atuando no sistema nervoso central e alterando o seu funcionamento e o seu comporta-
mento, podendo levar à dependência”.

Assim, este projeto tem como objetivo tornar mais eficaz a aprendizagem e o entendimento 
dos alunos sobre o que são drogas psicoativas, qual a sua classificação perante a lei e os seus efei-
tos no sistema nervoso central. Além disso, a proposição de uma campanha de combate às drogas 
como produto final também tem o objetivo de informar, conscientizar e sensibilizar os alunos e a 
comunidade escolar sobre a importância de conhecer os problemas e as consequências das drogas 
em relação aos indivíduos e à sociedade. 

A proposta deste projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF06CI10 da discipli-
na de Ciências. É sempre importante que o professor e os alunos compartilhem a organização e 
execução das atividades.

Entre as atividades propostas está a elaboração de uma cartilha, uma mascote (identificador de 
uma marca, uma empresa ou evento), fôlder e um painel em grupo que estimulem os estudantes a 
desenvolver as habilidades EF69AR05 e EF69AR35 da disciplina de Arte; pesquisas a serem reali-
zadas em livros da biblioteca escolar, em revistas e por meio da internet; e a elaboração de uma re-
dação relacionando com as habilidades EF67LP11, EF67LP12, EF67LP14, EF67LP21, EF67LP23, 
EF67LP30 e EF69LP41 de Língua Portuguesa.

Além disso, é proposto aos alunos que avaliem o conhecimento sobre drogas da população do 
bairro onde a escola está inserida. Por meio de uma pesquisa de campo, eles deverão organizar os 
dados e apresentar os resultados para a comunidade escolar e extraescolar, exercitando as habili-
dades EF06MA13, EF06MA32 e EF06MA33 de Matemática para organizar e apresentar os dados, 
facilitando, assim, a sua interpretação e análise.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente à habilidade da área: 
EF06CI10. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das dis-
ciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Arte na aplicação de ações próprias dessas áreas a 
fim de possibilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem desenvolvidas 
nesse projeto.

Duração
12 aulas
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Produto final
Campanha contra as drogas voltada para a comunidade escolar e para o seu entorno. 

Temas transversais
Ética, meio ambiente, pluralidade cultural e saúde, cidadania. 

Objetivos
• Conscientizar para o problema das drogas.

• Entender os tipos de droga. 

• Compreender os diferentes efeitos das drogas no sistema nervoso.

• Conscientizar sobre os danos e os prejuízos relacionados ao uso das drogas.

• Entender as consequências do uso das drogas sob o ponto de vista biológico, social e cultural.

• Relacionar os diferentes efeitos das drogas no sistema nervoso.

• Pesquisar e organizar informações para a elaboração dos textos expositivo-informativos du-
rante o desenvolvimento do projeto.

• Praticar habilidades artísticas na elaboração de uma cartilha, uma mascote, fôlderes de divul-
gação e um painel.

• Desenvolver a imaginação, estimulando a criatividade.

• Despertar o gosto pela ciência.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
3, 5, 6, 7 e 8

(BNCC, p. 322)

Competências específicas de Matemática
2, 7 e 8

(BNCC, p. 265)

Competências específicas de Arte
1 e 3

(BNCC, p. 196)

Competências específicas de Língua Portuguesa
2 e 6

(BNCC, p. 85)
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Integração disciplinar
Para o desenvolvimento deste projeto e realização da campanha contra as drogas proposta 

como produto final, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de dife-
rentes componentes curriculares. A habilidade EF06CI10 de Ciências tem o objetivo de contribuir 
para o aprendizado dos alunos sobre os problemas e consequências biológicas e sociais que as dro-
gas causam.

Entre as atividades, propõe-se a elaboração de uma cartilha, de  fôlderes e de um painel em 
grupo, que estimularão os estudantes a desenvolver as habilidades  EF69AR05 e  EF69AR35  da 
disciplina de Arte; pesquisas a serem realizadas em livros da biblioteca escolar, em revistas e por 
meio da internet; e a elaboração de uma redação e outras atividades relacionadas com as habilida-
des EF67LP11, EF67LP12, EF67LP14, EF67LP21, EF67LP23 e EF69LP41 de Língua Portuguesa. 
Além disso, é proposto aos alunos que avaliem o conhecimento sobre drogas da população do 
bairro onde a escola está inserida. Por meio de uma pesquisa de campo, eles deverão organizar os 
dados e apresentar os resultados para a comunidade escolar e extraescolar, exercitando as habili-
dades EF06MA13 e EF06MA32 de Matemática para organizar e apresentar os dados, facilitando, 
assim, a sua interpretação e análise.

Disciplina
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Ciências
Interação entre os sis-
temas locomotor e ner-
voso

EF06CI10 – Explicar como o funcionamento do sistema nervoso 
pode ser afetado por substâncias psicoativas.

Matemática

Cálculo de porcenta-
gens por meio de es-
tratégias diversas, sem 
fazer uso da “regra de 
três”

EF06MA13 – Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer 
uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo 
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre 
outros.

Leitura e interpretação 
de tabelas e gráficos 
(de colunas ou barras 
simples ou múltiplas) 
referentes a variáveis 
categóricas e variáveis 
numéricas

EF06MA32 – Interpretar e resolver situações que envolvam dados 
de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, 
trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela 
mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.

Arte

Materialidades

EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

Arte e tecnologia

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

Estratégias de produ-
ção: planejamento de 
textos argumentativos 
e apreciativos

EF67LP11 – Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e 
textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das 
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-
zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as 
condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, 
veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma 
produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, série, 
game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da 
busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da 
síntese de informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção 
de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados 
positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo 
do game para posterior gravação dos vídeos.

Textualização de tex-
tos argumentativos e 
apreciativos

EF67LP12 – Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis 
(algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, 
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem 
produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, 
videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista 
o contexto de produção dado, as características do gênero, os 
recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos 
textos e/ou produções.

Planejamento e produ-
ção de entrevistas 
orais

EF67LP14 – Definir o contexto de produção da entrevista 
(objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele 
entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e 
sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de 
perguntas e realizar entrevista oral com envolvidos ou 
especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema 
em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando 
outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o 
caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição 
escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à 
construção composicional do gênero e garantindo a relevância 
das informações mantidas e a continuidade temática.

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão 
e edição

EF67LP21 – Divulgar resultados de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

Conversação espontâ-
nea

EF67LP23 – Respeitar os turnos de fala, na participação em 
conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de 
aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em situações de aula, apresentação oral, 
seminário etc.

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais

EF69LP41 – Usar adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de 
fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, 
usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais 
sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts 
personalizados etc..
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Material:
• material para pesquisa (livros, panfletos, revistas sobre o assunto);

• computadores que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• projetor multimídia;

• tesoura, cola, cartolina, papel kraft, lápis de cor, canetas coloridas, tintas de diversas cores e pincel.

Recursos para o professor 

• SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS. Drogas: Cartilha para 
educadores. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 
2011. p. 48. Disponível em: <www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/
cartilhas-politicas-sobre-drogas/cartilhaeducadores.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018. 

• SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS. Drogas: Cartilha sobre 
maconha, cocaína e inalantes. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, 2011. p. 48. Disponível em: 
<www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/cartilhas-politicas-sobre-
drogas/cartilhasobremaconhacocainainalantes.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS. Drogas: Cartilha sobre tabaco. 
2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2011. p. 36. 
Disponível em: <www.justica.gov.br/central-de-conteudo/politicas-sobre-drogas/cartilhas-
politicas-sobre-drogas/cartilhasobretabaco.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• MEDEIROS, C. Drogas na Adolescência: um olhar educativo. João Pessoa: CEFET-PB, 2006.

• MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Drogas A a Z. Observatório Brasileiro de Informações sobre 
Drogas. Disponível em: <https://obid.senad.gov.br/drogas-a-a-z>. Acesso em: 6 set. 2018.

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. Álcool e outras drogas. Adolescentes e jovens para a educação 
entre pares. Saúde e prevenção nas escolas. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. p. 58. Disponível 
em: <www.unfpa.org.br/Arquivos/guia_alcool.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2018.

Procedimentos

Primeira etapa: Levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos e introdução sobre o tema drogas

Esta etapa tem como objetivo fazer o aluno identificar e classificar as substâncias psicoativas 
em lícitas e ilícitas.

Aulas 1 e 2 

Dicas de organização

Busque e prepare o material de multimídia previamente para a exibição do vídeo Proteger é preciso – 
Episódio 7: Prevenção ao uso de drogas, produzido pelo Coletivo Imaginário e facilmente encontrado na internet 
por meio de ferramentas de busca. 

Inicie a aula organizando a turma em grupos de quatro alunos. Em seguida, distribua aleatoria-
mente  quatro  imagens  para cada grupo  (medicamentos,  cigarros,  bebidas  alcóolicas,  maconha,  
cocaína, ecstasy, lança-perfume, frutas, doces etc.).
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Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo biológico dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, 
colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e 
dificuldades. 

Peça aos grupos que observem todas as imagens que receberam. Durante as observações, in-
centive os alunos a responder as seguintes questões:

• O que você sabe sobre drogas?

• O que significam drogas psicoativas?

• Todas as drogas agem na mesma região ou órgão do corpo? Explique.

• Os efeitos das drogas sempre são prejudiciais ao organismo humano?

• Medicamentos são classificados como drogas? Explique.

Informações para os professores

Segunda a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga é toda e qualquer substância, natural ou 
sintética, que, introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou mais funções. As drogas naturais são 
obtidas de determinadas plantas, de animais e de alguns minerais. Exemplos: a cafeína (do café) e a nicotina 
(presente no tabaco). Já as drogas sintéticas são aquelas fabricadas nos laboratórios, por exemplo, ecstasy e 
anabolizantes.

No Brasil, a legislação define como droga “as substâncias ou produtos capazes de causar dependência”, 
assim especificado no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006.

Ouça suas respostas e verifique se os alunos conseguem, por meio das figuras que receberam, 
identificar as drogas como substâncias que, em contato com o nosso corpo, podem modificar fun-
ções fisiológicas ou comportamentos do organismo. Além disso, verifique se eles entendem que 
drogas psicoativas são aquelas que atuam sobre o sistema nervoso, modificando a seu funciona-
mento. Medicamentos como antidepressivos, sedativos, hipnóticos e antiepiléticos são considera-
dos drogas,  pois também conseguem alterar o funcionamento dos organismos vivos e, usados de 
forma errada, geram dependência.

Depois dessa conversa inicial, peça aos alunos que pesquisem em seus livros didáticos ou ou-
tros materiais de consulta as seguintes questões:

• Como são classificadas as drogas psicoativas?

• O que são drogas psicoativas lícitas?

• O que são drogas psicoativas ilícitas?

• Suas imagens são classificadas em drogas lícitas ou drogas ilícitas?

Oriente os alunos a anotar suas respostas no caderno. Estipule um tempo apropriado para que 
eles consigam pesquisar, organizar as suas ideias e responder às questões acima. Além disso, pro-
ponha que elaborem um texto explicativo autoral contendo as informações que pesquisaram.

Depois, solicite que os grupos compartilhem suas informações e posicionamentos. Analise as 
participações de todos os integrantes, o envolvimento com o tema, com a apresentação, e se os gru-
pos conseguiram, por exemplo, identificar que as drogas podem ser classificadas como lícitas, per-
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mitidas por lei, como o álcool, o cigarro de tabaco, medicamentos, solventes etc., ou ilícitas, cuja 
comercialização é proibida pela justiça, como a maconha, a cocaína, o crack, o LSD etc.

Avalie também se os alunos identificam que as drogas psicoativas são aquelas que alteram o 
funcionamento do sistema nervoso, produzindo inúmeras alterações de comportamento. Essas dro-
gas são classificadas de acordo com seus efeitos em: estimulantes (drogas que aceleram o funciona-
mento  do  cérebro,  como  a  cafeína),  depressoras  (drogas  que  diminuem  a  velocidade  de 
funcionamento do cérebro, como o álcool) e alucinógenas (drogas que alteram o funcionamento do 
cérebro, como o LSD).

Informações para os professores

As drogas estão divididas em dois grupos: drogas lícitas e drogas ilícitas.

• Drogas lícitas: São aquelas cuja venda e consumo são permitidos por lei.

Entre as drogas lícitas temos os medicamentos, os cigarros de tabaco e as bebidas alcoólicas. 

Alguns medicamentos, apesar de serem considerados drogas lícitas, não podem ser comprados livremente 
e sua venda é controlada pelos órgãos governamentais ligados à saúde, pois, se usados de maneira abusiva, 
podem  causar  efeitos adversos à  saúde e dependência, em alguns casos. São exemplos os xaropes, os 
anabolizantes, os antidepressivos etc.

• Drogas ilícitas: São aquelas cuja venda e consumo são proibidos por lei.

Entre as drogas ilícitas podemos citar a cocaína e seus derivados, a maconha, o LSD etc.

Ao final das apresentações, organize a turma e proponha a montagem de um painel. Oriente 
todos os grupos a montar um único painel com suas imagens, seguindo a classificação: drogas líci-
tas ou ilícitas. 

Depois do painel pronto, guarde-o para a o dia da campanha de combate às drogas, que ocor-
rerá ao final do projeto. Estes trabalhos serão expostos para a comunidade durante o evento. 

No final da aula, reserve 10 minutos, dos quais 5 serão necessários para exibir aos alunos o ví-
deo Proteger é preciso – Episódio 7: Prevenção ao uso de drogas, produzido pelo Coletivo Imaginário e 
facilmente encontrado na internet por meio de ferramentas de busca. Lembre-se de preparar o ma-
terial multimídia previamente para conseguir usar satisfatoriamente os instantes finais da aula.

Depois da exibição do vídeo, use os outros 5 minutos para encaminhar um fechamento das 
ideias com os alunos, com o intuito de adequação e complementação conceitual, para esclarecer 
dúvidas, superar dificuldades de entendimento e atingir os objetivos propostos.

Aulas 3 e 4 

Inicie a aula retomando brevemente os conceitos apresentados no decorrer das aulas 1 e 2 so-
bre o que são drogas e sua classificação. Peça aos alunos que consultem o caderno para relembrar 
suas respostas. 

Em seguida, apresente a eles algumas imagens de usuários de drogas (antes e depois) e passe 
também o vídeo Mecanismo da Dependência Química no Cérebro, do Canal Alila Medical Media Por-
tuguês (2016), facilmente encontrado por meio de ferramentas de busca.  Depois, faça uma breve 
discussão sobre os principais pontos do vídeo e avalie se entenderam o que ocorre no sistema ner-
voso sob a influência de drogas.

Na sequência, organize os alunos em cinco grupos diferentes da primeira atividade, mas considere 
os mesmos critérios de formação. Cada grupo deve pesquisar (na internet ou na biblioteca) sobre duas 
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drogas diferentes. Faça o sorteio das drogas entre os grupos. Algumas sugestões de temas são: cocaína, 
crack, maconha, Ecstasy, anfetaminas, cigarros, álcool, solventes etc. Depois, oriente os grupos a respon-
der às questões a seguir e proponha que formulem também outras perguntas de sua autoria. 

• Qual é o principal nome da droga? Há outros nomes?

• A droga é classificada como lícita ou ilícita?

• Como é consumida?

• Quais são os efeitos adversos provocados por ela?

• Qual é a sua origem?

Peça que construam um quadro no caderno e o preencham com os dados e informações obti-
dos na pesquisa, conforme o exemplo abaixo.

Drogas
Nomes 

populares

Lícita 
ou 

ilícita

Estimulantes, 
depressoras ou 
perturbadoras

Como é 
consumida

Efeitos 
adversos

Origem

Ecstasy Balinha Ilícita  Perturbadora
Ingerida por 
via oral

Alterações 
da percep-
ção senso-
rial e perda 
de líquidos. 
Causa de-
pendência.

Sintetizada 
em labora-
tório em 
1912.

Enquanto os alunos pesquisam sobre as drogas sorteadas, caminhe entre os grupos,  auxili-
ando-os se necessário e respondendo as dúvidas que aparecerem.

Dicas de organização

Antes de iniciar esta atividade, e se achar conveniente, converse com o professor de História para instruir 
os alunos sobre os momentos históricos da origem de algumas drogas.

Ao final, proponha que os grupos apresentem e discutam as informações que coletaram. Nesse 
momento, vá até a lousa e registre em um quadro todas as informações dos grupos. Verifique se os 
alunos compreenderam as diferenças entre as drogas ilícitas e lícitas, além da sua influência no sis-
tema nervoso.

Depois, proponha a eles que façam uma entrevista com amigos e familiares para verificar seus 
conhecimentos sobre as drogas e seus efeitos. Explique que essa entrevista permitirá analisar quais 
conhecimentos as pessoas têm sobre o tema, o que vai facilitar a elaboração e organização do dia 
da campanha de combate às drogas. Deixe claro que o objetivo não é saber se há algum usuário de 
drogas psicoativas na família. Apenas identificar o quanto os familiares conhecem sobre o assunto, 
para direcionar a campanha.

Peça o auxílio do professor de Língua Portuguesa para a fase de elaboração das perguntas e 
orientação da turma. Dê liberdade aos alunos para que participem dando opiniões sobre quais per-
guntas poderiam ser feitas. Oriente-os sobre a abordagem ao entrevistado, a importância de como 
explicar previamente os objetivos da pesquisa e como coletar os dados.
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Os alunos deverão realizar as entrevistas com cinco familiares ou amigos, por meio de um ro-
teiro preestabelecido. Oriente-os a fazer uma entrevista curta, com cerca de dez minutos para a ex-
plicação e a obtenção das respostas. 

A seguir, algumas sugestões de questões para a entrevista. O roteiro sugerido utiliza questões 
de múltipla escolha para facilitar o levantamento das informações e simplificar a análise de dados 
que deverá ser feita em forma de porcentagem. Mas pode ser alterado e modificado de acordo com 
a necessidade e com a turma. Apresente o roteiro aos alunos e solicite que avaliem as questões e 
sugiram alterações ou proponham mais perguntas. Ao finalizar as questões da entrevista, faça uma 
grande simulação com eles em sala de aula para corrigir o modo como abordam as pessoas e expli-
cam os objetivos da atividade e as questões propostas para aplicação. Num sistema de rodízio, os 
alunos de um grupo serão os entrevistadores e os de outro grupo serão os entrevistados. Cada alu-
no de cada grupo faz apenas uma pergunta ou responde uma única vez. Assim, todos podem par-
ticipar da simulação. Reveze os grupos, de modo que todos possam perguntar e responder. Dessa 
maneira, é possível entender suas dificuldades e dúvidas de aplicação do questionário. Aproveite 
para orientá-los. 

Cada aluno deve levar uma quantidade de roteiros impressos para casa, a fim de entrevistar 
familiares, amigos ou vizinhos. Na aula 7, todos os alunos devem retornar com todos os seus rotei-
ros preenchidos.

Roteiro para entrevista

Por favor, responda às perguntas abaixo sobre o que você sabe a respeito das drogas.

1. O que são drogas? 

a) Qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em 
mudanças fisiológicas ou de comportamento. 

b) Apenas as substâncias naturais capazes de modificar a função dos organismos vivos, 
resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento.

c) Apenas as substâncias sintéticas capazes de modificar a função dos organismos vivos, 
resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento.

d) Qualquer substância usada apenas para tratamento de pessoas com algum problema 
de saúde. 

e) Qualquer substância ilegal, proibida por lei e que pode afetar funções biológicas do or-
ganismo. 

Resposta: alternativa a.

2. Qual das drogas abaixo é considerada lícita?

a) Cocaína.

b) Cigarro.

c) LSD.

d) Crack.

e) Maconha.

Resposta: alternativa b.
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3. Qual das drogas abaixo é considerada ilícita?

a) Bebida alcoólica.

b) Solvente.

c) Cigarro de tabaco.

d) Maconha.

e) Anfetaminas.

Resposta: alternativa d.

4. Qual dos problemas abaixo está relacionado principalmente ao tabagismo?

a) Problema na pele.

b) Problema no fígado.

c) Problema cardiorrespiratório.

d) Problema no rim.

e) Problema neurológico.

Resposta: alternativa c.

5. Qual dos problemas abaixo está relacionado principalmente ao álcool?

a) Problema no fígado.

b) Problema no rim.

c) Problema cardiorrespiratório.

d) Problema nos olhos.

e) Problema na pele.

Resposta: alternativa a.

Aula 5 

Dicas de organização

Converse previamente com a direção da escola e verifique a disponibilidade de organizar e agendar uma 
palestra com profissionais da saúde e/ou ex-usuários de drogas.

É importante que a palestra seja realizada por profissionais que dominem o assunto e possam tirar as 
dúvidas dos alunos de forma clara, objetiva e sem constranger ninguém. Se possível, convide também ex-
-usuários de drogas para dar depoimentos sobre sua experiência. 

Verifique a disponibilidade de estender a palestra para toda a escola.

Antes do início da palestra, peça aos alunos que elaborem algumas questões sobre as suas dúvidas em 
relação ao consumo de drogas. Essas perguntas poderão ser feitas durante a palestra

Inicie a aula solicitando que os alunos elaborarem duas ou três questões sobre suas dúvidas 
em relação ao consumo de drogas e suas consequências. As questões devem ser elaboradas de for-
ma individual e anotadas nos cadernos. 
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Estipule um tempo, para que organizem suas ideias e desenvolvam suas questões. Depois, reú-
na todas as questões, leia para a turma, verificando o entendimento dos alunos, solicite que votem 
nas cinco mais interessantes e que possam representar todos os alunos da sala quando forem feitas 
aos palestrantes. Esclareça que as questões votadas serão feitas aos profissionais no final da pales-
tra, utilizando a dinâmica de perguntas e respostas. 

Em seguida, organize os alunos para o início da palestra sobre o consumo de drogas e suas 
consequências. O intuito é que a palestra transmita de forma clara e correta as informações relacio-
nadas ao tema. E que profissionais e/ou ex-usuários possam conversar com os alunos, sensibilizá-
-los e conscientizá-los sobre o uso de drogas.

Após a palestra, peça que compartilhem suas experiências e opiniões em relação ao evento que 
acabaram de participar.

Dicas de organização

Caso não seja possível realizar uma palestra sobre o consumo de drogas e suas consequências, passe 
alguns vídeos disponíveis na internet que contenham depoimentos de profissionais da saúde e de ex-
-usuários.

Sugestão:

• Vídeo: Drogas. Não dá mais pra aceitar. Depoimento de Rodrigo, do Canal do Governo de Santa Catarina, 
2015.  Esse vídeo é facilmente encontrado por meio das ferramentas de busca.

Durante a apresentação dos vídeos, peça aos alunos que anotem suas dúvidas e suas observações. Ao 
final, organize-os em uma roda para uma discussão. Peça que compartilhem suas experiências e opiniões em 
relação aos vídeos que acabaram de assistir. Durante as discussões, fique atento a possíveis dúvidas.

Aula 6 

Inicie a aula propondo uma roda de conversa coletiva sobre os danos e os prejuízos relaciona-
dos ao uso das drogas. Para enriquecer a discussão, utilize imagens ilustrando os problemas causa-
dos pelo uso de drogas (pulmão sadio versus pulmão de fumante, fígado sadio versus fígado com 
cirrose, cérebro normal versus cérebro com lesão causado pela cocaína, fotos de antes e depois de 
usuários de metanfetamina).

Recursos para o professor

Você pode obter algumas imagens acessando:

• BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Supera. Efeitos das 
substâncias psicoativas. 11. ed. Brasília: MJC, 2017. 146p. Disponível em: 
<www.supera.org.br/@/material/mtd/pdf/SUP/SUP_Mod2.pdf>. 
Acesso em: 9 set. 2018.

• UNICAMP. Cirrose hepática alcoólica. Disponível em: 
<http://anatpat.unicamp.br/pecasdeg6.html>. Acesso em: 9 set. 2018.

As imagens devem ser organizadas em forma de um painel que possa ser fixado na sala de 
aula. Assim, os alunos poderão visualizar e analisar as imagens de perto. Após a visualização, uti-
lize as questões sugeridas a seguir para guiar as discussões. Modifique ou acrescente perguntas 
conforme seu planejamento e o andamento da aula.
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• O que essas imagens representam?

• Quais são os problemas de saúde que o uso abusivo de drogas pode causar ao organismo? 
Exemplifique em relação às principais drogas estudadas até agora.

• Quais doenças você conhece que são causadas pelo uso contínuo de drogas?

Verifique durante as respostas se os alunos têm conhecimento de que as drogas (álcool, cigarro 
e drogas ilícitas) causam uma variedade de danos à saúde, tais como diminuição da imunidade às 
infecções, ansiedade, depressão, problemas com o sono e problemas físicos específicos. Além disso, 
o uso de drogas é responsável por ataques cardíacos, doenças respiratórias, câncer, danos ao fíga-
do, AVC, necrose cerebral etc.

Depois dessa conversa inicial, apresente aos alunos o vídeo Conheça os venenos do cigarro (experi-
mento de biologia), do Canal Manual do Mundo (2013), facilmente encontrado por meio de ferramen-
tas de busca. Esse vídeo servirá de exemplo sobre os danos e prejuízos causados pelo uso de drogas.

Dicas de organização

Verifique previamente com a direção da escola, pais e responsáveis a possibilidade de propor este 
experimento aos alunos em um ambiente ao ar livre, com uso de máscaras e a uma distância segura do 
arranjo experimental.

Esta atividade já foi utilizada anteriormente como ferramenta pedagógica para o ensino dos malefícios do 
cigarro. Para saber mais acesse:

• Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Unidades Educacionais. Notícias. Experiência demonstra 
causas do efeito estufa e malefícios do cigarro. Disponível em: <www.educacao.curitiba.pr.gov.br/noticias/
experiencia-demonstra-causas-do-efeito-estufa-e-maleficios-do-cigarro/5752>. Acesso em: 9 set. 2018.

• NOVA ESCOLA. Planos de aula. Crie uma máquina de fumar e aponte os riscos do tabaco. Disponível em: 
<http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/crie-uma-maquina-de-fumar-e-aponte-os-riscos-
do-tabaco>. Acesso em: 9 set. 2018. 

Organize os alunos em grupos de cinco e peça que prestem bastante atenção ao vídeo.

Ao final, solicite aos grupos que discutam e respondam as questões abaixo, de acordo com o vídeo.

• O que acontece no interior da garrafa, à medida que a água vai saindo?

• Qual é a cor da água após a queima do cigarro? 

• Qual é a cor do algodão após a queima do cigarro? 

• Que relação podemos fazer entre a “garrafa fumadora” e o organismo humano? Relacione-os 
preenchendo a tabela a seguir.

“Garrafa fumadora” Organismo humano

garrafa

água

ponta exterior do tubo de borracha

resto do tubo de borracha

algodão
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Ao longo das discussões, peça aos alunos que registrem suas observações, de modo a destacar 
e organizar os resultados em suas anotações. 

Em seguida, solicite que tentem elaborar hipóteses que expliquem o que foi visto no vídeo.  
Proponha que discutam coletivamente e compartilhem suas percepções sobre as observações e re-
sultados. No decorrer da discussão coletiva, observe e incentive-os a discutir o que acontece no in-
terior da garrafa, à medida que a água vai saindo, e a apresentar suas conclusões aos colegas para  
que comparem suas hipóteses. 

Para finalizar, avalie se eles conseguem perceber que, após a queima dos cigarros, o algodão 
apresentou uma mancha amarelo-escura e a água, uma cor turva e amarelada. E que isso ocorreu 
porque a fumaça do cigarro apresenta uma grande quantidade de substâncias tóxicas ao organis-
mo (acetona, formol, arsênico, nicotina, naftalina, monóxido de carbono etc.). Além disso, o uso 
constante de cigarro aumenta a ocorrência de algumas doenças, como, por exemplo, pneumonia, 
câncer (de pulmão, laringe, faringe, esôfago, boca, estômago etc.), infarto de miocárdio, bronquite 
crônica, enfisema pulmonar, derrame cerebral, úlcera digestiva etc.

Informação para professor

Tabela com as respostas da associação entre a “garrafa fumadora” e o organismo humano:

“Garrafa fumadora” Organismo humano

garrafa organismo

água sangue

ponta exterior do tubo de borracha boca

resto do tubo de borracha traqueia

algodão pulmão

pressão da água a sair do fundo da garrafa movimento do diafragma

Aula 7 

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Matemática para auxiliar os alunos na análise e discussão dos 
resultados das entrevistas propostas.

Inicie a aula solicitando que os alunos organizem os dados coletados em suas entrevistas (pro-
postas nas aulas 3 e 4) em forma de tabela. Depois, peça auxílio ao professor de Matemática para 
auxiliar a turma na melhor maneira de fazer os cálculos de porcentagem de acertos e erros. 

Reforce a importância do trabalho coletivo, e explique que os dados devem incluir os resulta-
dos da turma como um todo. Proponha que desenhem na lousa uma tabela geral para organizar os 
dados, conforme o modelo a seguir, e depois montem um cartaz para a ser exposto no dia da cam-
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panha de combate às drogas. Estipule cerca de 25 minutos para as atividades de análise, elabora-
ção do cartaz e discussão.

Conhecimento Acertos % Acertos Erros % Erros

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

No cartaz, abaixo da tabela, peça aos alunos que construam um gráfico para expressar os resul-
tados da pesquisa e reflitam como esse resultado pode contribuir na organização da campanha de 
combate às drogas. 

A comentar e a fazer sugestões de como os conceitos estudados em sala de aula podem ser tra-
balhados na campanha para que a população local enriqueça seu conhecimento sobre os proble-
mas das drogas.

Finalizada a discussão, oriente os alunos a se organizar em duplas e proponha uma atividade 
de pesquisa sobre as consequências do uso de drogas sob o ponto de vista biológico e sociocultu-
ral. Leve-os para a sala de informática para pesquisar em sites confiáveis na internet sobre a temáti-
ca.  É  importante  que  acessem  vários  sites e  construam  suas  respostas  e  seu  conjunto  de 
informações com base em diversas fontes. Dessa maneira, será possível avaliar suas capacidades 
de leitura, de interpretação, de registro de informações essenciais, de reflexão e de escrita. 

Oriente os alunos a pesquisar cinco consequências do uso de drogas sob o ponto de vista bioló-
gico e cinco consequências do uso de drogas sob o ponto de vista sociocultural.  Solicite que cada 
dupla monte um quadro contendo as dez consequências. Estipule cerca de 20 minutos para a pes-
quisa e elaboração do quadro.

Consequências biológicas Consequências socioculturais

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Utilize o tempo restante da aula para que os alunos compartilhem e discutam as informações 
que encontraram em suas pesquisas. Escute suas respostas e faça correções, se necessário.
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Segunda etapa: Planejamento do dia de combate às drogas 
Esta etapa tem como objetivo a realização de pesquisas pelos alunos sobre os problemas das 

drogas e suas consequências, tendo em vista o desenvolvimento dos projetos para o dia da campa-
nha de combate às drogas.

Aulas 8 e 9 

O dia da campanha de combate às drogas tem como objetivo divulgar os resultados das ativida-
des escolares desenvolvidas durante as aulas, integrar a comunidade à escola, desenvolver a criativi-
dade e o espírito crítico, formar hábitos e atitudes sociais e o senso de responsabilidade, desenvolver 
habilidades específicas, interesses e preferências. O evento também visa expor e conscientizar a soci-
edade sobre os problemas que o uso de drogas causa aos indivíduos e à própria sociedade.

Na primeira aula desta etapa, faça uma apresentação prévia do projeto. Depois, elabore com a 
turma um cronograma detalhado contendo cada etapa do desenvolvimento do projeto.

Em seguida, proponha aos alunos que se organizem em três grupos para a montagem da cam-
panha de combate às drogas. 

• Grupo 1: Cartilha informativa sobre as drogas. O grupo deverá desenvolver essa cartilha para 
distribuir no dia do evento.

• Grupo 2: Mascote e fôlder de divulgação. O grupo deverá desenvolver uma mascote que re-
presente a luta contra as drogas, além de criar um fôlder de divulgação do evento.

• Grupo 3: Painel sobre as drogas. O grupo deverá preparar um painel no qual serão detalhadas 
todas as drogas estudadas.

Após a divisão dos grupos, os alunos deverão utilizar a internet e/ou a biblioteca para desen-
volver seus projetos. O intuito desta pesquisa é ajudá-los na elaboração de seus projetos. Estipule 
um tempo para que eles elaborem um texto com suas ideias e expectativas para o desenvolvimento 
do seu projeto. 

Finalizado o tempo, peça aos grupos que se organizem e solicite a cada aluno que, dentro do 
seu grupo, leia o texto contendo as ideias que desenvolveram para a construção do projeto. Quan-
do todos os alunos terminarem sua leitura, peça aos grupos que discutam as ideias apresentadas 
pelos colegas, levando em consideração os pontos positivos e negativos de cada uma.  

Ao final da discussão, com as ideias apresentadas, os grupos terão que desenvolver um projeto 
definitivo de como irão realizar as suas propostas. A decisão para o projeto final deve ocorrer em 
comum acordo entre todos os alunos dos grupos.

Após o debate, cada grupo deve apresentar para a turma um esboço final para a realização do 
seu projeto.

Aulas 10 e 11 

Dicas de organização

Antes de iniciar esta atividade, converse com o professor de Arte para direcionar os alunos na confecção 
dos projetos.

As atividades práticas desenvolvidas com os alunos são de grande importância para o entendi-
mento dos conceitos estudados, pois, ao mesmo tempo que proporciona a visualização prática do 
conteúdo estudado, estimula os alunos a fazerem perguntas durante a realização da atividade.
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Os alunos dos grupos estipulados (1) cartilha informativa sobre as drogas; 2) mascote e fôlder 
de divulgação; e 3) painel sobre as drogas) deverão preparar seus projetos ao longo dessas aulas.

Abaixo, sugerimos como os projetos podem ser realizados, mas eles podem ser modificados de 
acordo com as características da turma e do trabalho desenvolvido.

• Grupo 1: Cartilha informativa sobre as drogas.

Os alunos terão que desenvolver uma cartilha educativa para ser distribuída no evento de 
combate às drogas.

A cartilha tem como objetivo despertar o interesse dos alunos e da comunidade para o assunto, 
conscientizando sobre os problemas sociais, familiares e econômicos causados pelo uso abusivo de 
drogas.

A cartilha deve conter as informações sobre:

• o que são drogas;

• o que são drogas lícitas e ilícitas; 

• exemplos de drogas lícitas e drogas ilícitas;

• se um medicamento é considerado droga;

• quais são os problemas que as drogas causam no sistema nervoso (montar um quadro com 
as principais drogas);

• quais são os problemas sociais e culturais que as drogas causam.

Os alunos podem desenvolver a cartilha utilizando o computador.

• Grupo 2: Mascote e fôlder de divulgação do evento.

Os alunos devem desenvolver uma mascote que represente o dia de combate às drogas e um 
fôlder de divulgação.

A mascote deve representar a importância do combate às drogas. O seu desenvolvimento pode 
ser feito com a ajuda do computador.

O fôlder deve conter um convite para o evento, no qual constarão o objetivo, a data e o local  
em que será realizado.

Os alunos podem desenvolver o fôlder utilizando o computador.

• Grupo 3: Painel sobre as drogas.

Os alunos devem criar um painel com as principais drogas estudadas para ser exposto no dia 
de combate às drogas.

O painel deve conter: imagens das drogas; nome oficial; nomes populares; classificação: ilícita 
ou lícita; efeitos imediatos; e efeitos a longo prazo.

Eles poderão utilizar cartolina ou papel kraft para a confecção do painel.

Quando os projetos estiverem prontos, peça aos grupos que os apresentem aos colegas. Os alu-
nos que estiverem assistindo às apresentações devem ser incentivados a fazer anotações e pergun-
tas sobre os projetos.

Essa apresentação servirá para os alunos como uma prévia do dia da campanha contra as dro-
gas e para o professor sanar possíveis dúvidas e propor adequações.
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Informação para o professor

 Peça aos alunos que divulguem a campanha aos pais ou responsáveis e à comunidade utilizando 
panfletos, fôlderes e mídias digitais.

Terceira etapa – Apresentações e avaliações
Esta etapa tem como objetivo o desenvolvimento da campanha de combate às drogas com as 

apresentações dos projetos dos alunos aos convidados.

Aula 12 

Dicas de organização

 Converse e organize previamente com a direção da escola e outros professores o dia da campanha de 
combate às drogas. Proponha que as demais turmas também contribuam elaborando materiais de acordo 
com os conteúdos estudados. Divulgue o evento para os pais ou responsáveis e para a comunidade 
utilizando panfletos e mídias digitais.

Organize-se para que nesta aula ocorra a campanha de combate às drogas e as avaliações.

Em salas decoradas de acordo com cada tema desenvolvido, exponha os projetos de combate 
às drogas elaborados no decorrer das aulas, além dos fôlderes e da mascote. Todos deverão apre-
sentar os projetos desenvolvidos durante as aulas aos convidados presentes.

Dicas de organização

Os alunos deverão ser divididos em grupos para que todos possam participar do evento. Faça essa divisão 
dias antes do evento, para que haja tempo de preparação e estudo dos alunos.

No dia do evento, é importante a presença de todos os professores envolvidos no projeto para 
auxiliarem os estudantes em suas apresentações.

Ao final, peça que comentem o que sentiram, suas dúvidas, suas dificuldades de entendimento e 
de realização. Pergunte-lhes quais foram as suas experiências durante o dia de combate às drogas.

Outra possibilidade é apresentar e discutir com todos os alunos os resultados das avaliações 
feitas referentes aos projetos da campanha. Nesse momento, estimule-os a declarar a opinião deles  
sobre o que acharam dos resultados das avaliações. 

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa, História, Arte e Matemática analisem em conjunto os produtos finais em si, a 
cartilha educativa, a mascote e o painel. E, além disso, avaliem componentes de integração e parti-
cipação dos alunos, como, por exemplo, o trabalho em grupo, o interesse em aprender, a realização 
das pesquisas e a contribuição para a elaboração do dia de combate às drogas, entre outros.  

Autoavaliação
É importante planejar um momento de autoavaliação e incentivar a participação do aluno nes-

se processo. A autoavaliação possibilita a reflexão dele sobre o próprio processo de aprendizagem, 
de modo que ele tome consciência daquilo que sabe e de como aprende e, assim, possa definir for-
mas eficazes de obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. A perspectiva da 
metacognição, abordada sob mais de uma dimensão na literatura, diz respeito, entre outras coisas, 
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ao conhecimento acerca das próprias  aprendizagens, à avaliação, à regulação e à organização dos 
próprios processos cognitivos. Quando percebem que estão atuando na gestão desses processos, os 
alunos ampliam sua confiança nas próprias capacidades. A autoavaliação constitui um excelente 
recurso na construção do autoconhecimento, como forma de propiciar um momento individual de 
reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sua 
própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, 
por professor e alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para 
avançar nos estudos.

Neste quadro, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecionadas 
para esta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.  
Você pode construir seu quadro acrescentando outros critérios, de acordo com as atividades pro-
postas durante o percurso, de modo que contribua da melhor forma para a realidade de sua sala 
de aula.

Autoavaliação 

Critérios Sim Não completamente Não

Compreendi o conceito de drogas?

Entendi a classificação das drogas em ilícitas e lícitas?

Entendi o que é uma droga estimulante, depressora ou pertur-
badora do sistema nervoso central?

Compreendi as consequências do uso de drogas?

Expressei-me artisticamente na elaboração dos projetos?

Expressei meus conhecimentos elaborando a redação com os da-
dos da pesquisa?

Participei das atividades propostas em sala de aula?

Fiz a atividade da entrevista?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em 

relação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades  
correspondentes. As intervenções e planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis  
de suficiência dos alunos e possibilitar que possam ter condições de continuidade e avançar nos  
estudos são de responsabilidade do professor, em consonância com o projeto político-pedagógi -
co da escola. 

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra. 

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Já o  Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e 
dar continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, ele necessitará de um amplo 
plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O 
aluno com desempenho insuficiente, além de ter de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosse-
guir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificulda-
des adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu o conceito de drogas?

Entendeu a classificação das drogas em ilíci-
tas e lícitas?

Entendeu o que é uma droga estimulante, de-
pressora ou perturbadora do sistema nervoso 
central?

Compreendeu as consequências do uso de 
drogas?

Expressou-se artisticamente na elaboração 
dos projetos?

Elaborou redação?

Agiu respeitosamente com os colegas e com o 
professor?
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Demonstrou organização e empenho no de-
senvolvimento nas atividades extraclasse?

Contribuiu com as atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem?

Desempenho geral 

Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(Aulas 1 a 7)

Segunda etapa

(Aulas 8 a 11)

Terceira etapa

(Aula 12)

Introdução X

Drogas lícitas e ilícitas X

Droga estimulante, depressora ou 
perturbadora do sistema nervoso 
central

X

Apresentação dos cartazes X

Elaboração dos projetos X

Elaboração da cartilha, da mascote, 
do fôlder e do painel

X

Elaboração dos cartazes X

Dia de combate às drogas X

Discussão das avaliações X
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Plano de desenvolvimento do 4o bimestre
Este plano para o 4o bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e 

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam quatro habilidades pro-
postas na BNCC: EF06CI11, EF06CI12, EF06CI13 e EF06CI14, relacionadas ao objeto de conheci-
mento  Forma, estrutura  e  movimentos  da  Terra. Essas  habilidades  são  desenvolvidas  na 
Unidade 4 do Livro do Aluno, e o trabalho proposto pode ser feito de modo paralelo ao material 
impresso ou independentemente dele. 

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicio-
namentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
projeto integrador, recursos apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais 
e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alunos identifiquem as diferentes cama-
das que estruturam a Terra e seus vários tipos de rocha, além de ter argumentos que evidenciem a 
esfericidade da Terra e seus movimentos de rotação e translação.

Como fechamento do plano bimestral,  são propostas dez questões de acompanhamento da 
aprendizagem, seguidas de gabarito, orientações e sugestão de ficha de acompanhamento indivi-
dual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades referentes ao período e nas 
reuniões de conselho de classe, de pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 4o bimestre

Sequências 
didáticas

Objeto de 
conhecimento

Habilidades Livro do Aluno

1. As camadas da 
Terra

Forma, estrutura 
e movimentos da 
Terra

EF06CI11 – Identificar as 
diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra (da 
estrutura interna à atmosfera) e 
suas principais características.

Unidade 4 – A Terra no Universo
Capítulo 10 – Estrutura da Terra

2. Rochas e fósseis

EF06CI12 – Identificar diferentes 
tipos de rocha, relacionando a 
formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes 
períodos geológicos.

Unidade 4 – A Terra no Universo
Capítulo 11 – As rochas da crosta 
e a história da Terra

3. Esfericidade da 
Terra

EF06CI13 – Selecionar 
argumentos e evidências que 
demonstrem a esfericidade da 
Terra.

Unidade 4 – A Terra no Universo
Capítulo 12 – Um planeta cha-
mado Terra

Projeto integrador: A dinâmica da Terra no Sistema Solar

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Forma, estrutura e 
movimentos da Terra

EF06CI13 – Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.

EF06CI14 – Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em 
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o 
Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e 
da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.

Processos de criação
EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Estilo

EF69LP18 – Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que 
marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de 
conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de textos 
argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses 
textos (“primeiramente, mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, 
em conclusão” etc.).

Relações entre os 
componentes físico-
-naturais

EF06GE03 – Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)
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Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos a seguir.

1. Identificar as camadas internas e da atmosfera da Terra.

2. Reconhecer e classificar uma rocha com base em suas características.

3. Investigar e reconhecer o formato físico da Terra.

4. Elaborar argumentos que comprovem a esfericidade da Terra.

5. Selecionar evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que você, pro-
fessor, consiga diagnosticar o repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise 
de informações e facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa intera-
gir com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado 
pelas interações entre os alunos e pelo compartilhamento de informações durante as atividades em 
grupo, rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discussões. Nesse sentido, é 
fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior ou menor facilidade 
na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a definição de trabalhos indi-
viduais ou em grupo.

No caso específico dos objetos de conhecimento  Forma, estrutura e movimentos da Terra, é 
importante uma abordagem investigativa para despertar a curiosidade dos alunos e a vontade de 
aprender. Afinal, as dimensões consideradas no encaminhamento dessa temática não fazem parte 
do cotidiano deles. Existe uma dificuldade em compreender o tamanho real da Terra, assim como 
sua estrutura interna, e evidenciar seus movimentos. Portanto, simulações, demonstrações e ativi-
dades práticas interativas são fundamentais para que interiorizem esses saberes e construam suas 
novas concepções. 

Incentive a criatividade da turma e busque saber como os alunos gostariam de estudar esses 
conteúdos. Assim, eleja estratégias e organize o curso em parceria com eles. Quem sabe não surge 
uma visita a um planetário ou a exibição comentada e debatida de alguns documentários sobre 
missões espaciais. Mediar esses interesses é imprescindível e valioso para que eles interajam ativa 
e positivamente com o conteúdo e com a aula. A utilização de imagens de satélite que destaque a 
Terra do espaço pode ser uma boa estratégia para evidenciar a esfericidade do planeta e a curiosi-
dade para pesquisar e investigar suas camadas. 

O estudo geológico da estrutura terrestre é bastante enriquecido com a proposta de montagem 
de uma coleção de rochas, pois possibilita ao aluno coletar e identificar  seus diferentes tipos, bus-
cando informações sobre seus processos de formação. Pode ser interessante visitar algum comércio 
atacadista ou varejista ligado à construção civil que atue com pedras para revestimentos. Será fácil 
identificar vários tipos de rochas, completar as coleções e fechar teoricamente o assunto. Conhecer 
a aplicação de alguns tipos de rochas na construção civil pode facilitar o entendimento de suas  
propriedades, culminando, por exemplo, numa discussão sobre as atividades econômicas apoiadas 
na exploração de recursos ambientais e seus impactos. 
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Já a construção do gnômon possibilita ao aluno perceber visualmente a diferença na formação 
das sombras durante o dia, podendo relacioná-las ao movimento de rotação do planeta. 

Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades 
propostas no 4º bimestre são:

(EF06CI11) 
• selecionar textos e imagens que representem a Terra vista do espaço;

• construir maquetes que simulem as diferentes camadas internas do planeta;

(EF06CI12) 
• propor atividades de pesquisa relacionadas aos processos de formação dos diferentes tipos de 

rochas;

• propor a confecção de uma coleção de rochas;

(EF06CI13) 

• propor atividades de pesquisa sobre as evidências e os argumentos que comprovam a esferici-
dade da Terra;

• selecionar textos e materiais que discutam a forma da Terra e apresentá-los aos alunos;

(EF06CI14) 

• construir um gnômon com os alunos;

• promover dinâmicas e construir maquetes que simulem os movimentos de rotação e translação.

Sugestão de atividades recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades 

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da 
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento 
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar 
informações com a comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a 
divulgação aos colegas ou à comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as 
dificuldades de aprendizagem da turma, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades  diversificadas com a retomada dos conteúdos  essenciais  que não foram compreendidos 
pelos alunos. 
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Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, soci-

al, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e  
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica,  significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e de-
fender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da di-
versidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.
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Competências específicas de Ciências da Natureza 
a serem alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano e o conhecimento ci-
entífico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem 
como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sen-
tir segurança no debate de questões científicas,  tecnológicas,  socioambientais e do mundo
do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, de-
mocrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a 
si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos so-
ciais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.

Recursos para o professor

• CANALLE, J. B. G. Explicando Astronomia básica com uma bola de isopor. 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 16, n. 3, p. 314-331, 1999.

• ______. Oficina de Astronomia. Rio de Janeiro: UERJ. Disponível em: 
<www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.

Discute a construção de um gnômon. Apresenta atividades práticas úteis para o 
ensino de Astronomia.

• MENEZES, S. O. Rochas: manual fácil de estudo e classificação. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2013. p. 112.

Manual de identificação e classificação de rochas.
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O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades 

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar 
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais e anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão os alunos a resolver demandas 
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habi-
lidades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 
escolares, promovendo a construção de saberes e conhecimentos, de atitudes e valores.

1. EF06CI11 – Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura 
interna à atmosfera) e suas principais características.

2. EF06CI12 – Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a ro-
chas sedimentares em diferentes períodos geológicos.

3. EF06CI13 – Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.

4. EF06CI14 – Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em 
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o 
Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e 
da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em quatro habilidades da Base Na-

cional  Comum  Curricular  (BNCC)  e  seus  respectivos  objetos  de  conhecimento:  EF06CI11,  
EF06CI12,  EF06CI13  e  EF06CI14  – Forma, estrutura e movimentos da Terra. As sequências di-
dáticas contemplam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas a eles 
relacionadas. Foram programadas para uma duração de três a quatro aulas de aproximadamente 
50 minutos, podendo ser adaptadas de acordo com a proposta do professor. Ao final das sequên-
cias didáticas, há dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas de 
gabarito, orientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar na avaliação 
do desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído com base em questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento 
crítico e o raciocínio lógico. Dessa forma, incentivam-se a pesquisa e a procura por explicações pelo 
levantamento de hipóteses viáveis, passíveis de serem testadas por meio de observações ou do en-
caminhamento de experimentos simples.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, em que parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que elas sejam utiliza-
das para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além disso, elas podem ser 
ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e dos perfis das turmas em que fo-
rem trabalhadas. 
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1. As camadas da Terra

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Conhecer as camadas internas da 
Terra.

• Conhecer as camadas da atmosfera 
terrestre.

Forma, estrutura e movi-
mentos da Terra

EF06CI11 – Identificar as diferentes 
camadas que estruturam o planeta 
Terra (da estrutura interna à 
atmosfera) e suas principais 
características.

Recursos para o professor

• FOSSEN, H. Geologia estrutural. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. p. 584.

• GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a Terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. p. 768.

• KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. Geofísica de exploração. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 438.

• LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975. p. 399.

• POPP, J. H. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2010. p. 324.

• POTAPOVA, M. S. Geologia como uma ciência histórica da natureza. Terrae Didatica, v. 3, n. 1, p. 86-
90, 2008.

• ROSS, J. L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. São Paulo: Contexto, 1990. p. 88.

• TORRES, F. T. P.; NETO, R. M.; MENEZES, S. O. Introdução à geomorfologia. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. p. 336.

• WICANDER R.; MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2009. p. 528.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
Esta sequência didática visa abordar uma pequena parte da Geologia que estuda os conheci-

mentos sobre o planeta, seus processos internos, externos, composição química e arcabouços. As-
sim,  ao final  deste trabalho,  espera-se que os alunos sejam capazes  de  entender o que são as 
camadas internas da Terra e argumentar sobre elas, bem como as camadas gasosas que são forma-
das na atmosfera.

Dicas de organização ou cuidados

• Teste previamente os experimentos e atividades sugeridos para assegurar e certificar o bom 
desenvolvimento e encaminhamento pedagógico.

• Providencie a impressão dos textos e os materiais para o desenvolvimento das aulas.
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Material:
• esferas de plástico EPS (poliestireno expandido) de 5 cm, 10 cm e 25 cm de diâmetro;

• tintas para colorir;

• pincel;

• papelão;

• tesoura; 

• papel;

• compasso.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

No início da aula, propõe-se o levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o tema a ser 
estudado. Valorize os conhecimentos e as vivências deles.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da estrutura 
física da Terra. Mostre imagens de alguns modelos do formato do planeta. Sugere-se para essa ati -
vidade apresentar fotografias da Terra vista do espaço e ilustrações que evidenciem as camadas in-
ternas do planeta e que representem a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Solicite que observem 
atentamente as imagens e, depois, faça os questionamentos a seguir. Instrua-os a registrar as res-
postas no caderno. 

• Como é formado o planeta Terra? Explique.

• Como é o interior do planeta?

• Acima do solo terrestre existe algum tipo de matéria? Explique.

• O que são o solo, a litosfera e a atmosfera?

Auxilie-os durante a discussão dos questionamentos, problematizando e direcionando suas par-
ticipações com perguntas e dando a liberdade de elaborarem suas próprias questões direcionadoras. 

No encaminhamento, dê-lhes alguns subsídios indispensáveis para o conhecimento e a contextu-
alização. Se necessário, mostre evidências da esfericidade do planeta, como viagens de volta ao mun-
do, a observação de diferentes constelações em diferentes épocas do ano, a formação de sombras de 
um gnômon e as fases da lua, o eclipse lunar parcial. Ouça as respostas e, em seguida, organize a tur-
ma em três grupos, distribua diferentes temas e proponha uma atividade de pesquisa exploratória.

Informações para o professor

A pesquisa exploratória possibilita ao aluno adquirir familiaridade com o tema, obter ideias e construir 
hipóteses, pois no início do estudo faltam informações para sua compreensão completa.

Esse tipo de estudo procura entender como as coisas funcionam, e tudo parte da curiosidade e intuição do 
pesquisador. Como o objeto de investigação é pouco conhecido, é necessário se empenhar na pesquisa de 
citações relevantes que facilitem o entendimento do assunto.

Sempre que o aluno se deparar com um assunto desconhecido, ele pode colocar em prática essa 
metodologia para entender o problema, pois esse processo de pesquisa é flexível e não estruturado.
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Para auxiliar nas pesquisas,  proponha aos alunos que utilizem as seguintes palavras-chave 
para as buscas em livros e sites confiáveis.

• Grupo 1

Tema: O que compõe a atmosfera?

Palavras-chave

• camadas da atmosfera terrestre

• gases da atmosfera

• oxigênio

• nitrogênio

• Grupo 2

Tema: O que compõe a litosfera?

Palavras-chave

• litosfera

• mares e rios

• ciclo da água

• Grupo 3

Tema: O que compõe as camadas internas do planeta?

Palavras-chave

• camada do centro da Terra

• superpoço de Kola

• sismógrafo

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, colaboração, 
desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades. 

Como produto final para esta aula, proponha a elaboração de uma apresentação, em forma de 
cartaz, dos tópicos pesquisados. Explique aos alunos que os cartazes devem ser feitos no tempo 
restante da aula e que as apresentações devem ser realizadas na aula seguinte. 
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Aula 2

O objetivo desta aula é que cada grupo apresente o cartaz com os dados da pesquisa feita na 
aula 1. Priorize o debate e norteie esta atividade a fim de que este momento seja uma oportunidade 
para o compartilhamento de ideias e informações entre os alunos e a construção em conjunto de 
saberes.

Ao iniciar a aula, retome com os alunos que a Terra é constituída por camadas sólidas e flui-
das, relembrando que cada grupo ficou responsável por fazer uma pesquisa e apresentação sobre 
esses tópicos. 

Inicie as apresentações com o grupo responsável pelo estudo da atmosfera. A apresentação 
deve conter o máximo de informações referentes às camadas gasosas que envolvem o planeta – 
troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Escute atentamente a explanação de suas 
características e proponha a participação de todos na discussão delas. Em seguida, solicite a apre-
sentação do grupo que estudou a hidrosfera. A apresentação deve conter informações sobre onde 
encontramos água no planeta (oceanos, mares, rios, lagos, aquíferos etc.). Incentive a participação 
de todos com exemplos e a livre expressão de ideias. Depois, solicite a apresentação do terceiro  
grupo, sobre as camadas internas da Terra. Espera-se que os alunos expliquem que o planeta é di-
vidido, basicamente, em quatros camadas – núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta terrestre 
–, mencionando suas características (composição química, temperatura, pressão etc.).

Anote na lousa todas as camadas terrestres mencionadas, da exosfera até o núcleo, e proponha 
que citem suas principais características. Se faltar algum tópico, instrua-os a pesquisar novamente 
as informações para a aula seguinte.

Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de artes ou outra sala com bastante espaço disponível para trabalho em grupo 
e construção de maquete.

Nessas aulas será feita a maquete da estrutura da Terra. Para isso, disponibilize esferas de plástico EPS 
(poliestireno expandido), papelão, tintas, pincel e tesouras.

O objetivo dessas aulas é desenvolver uma maquete de todas as camadas da Terra, estudadas 
nas aulas anteriores. Organize a turma em grupos e proponha a construção de uma maquete que 
demonstre todas as camadas estudadas. A seguir, o roteiro de trabalho.
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Roteiro de atividade prática

Material:
• esferas de plástico EPS (poliestireno expandido) de 5 cm, 10 cm e 25 cm de diâmetro;
• tintas para colorir;
• pincel;
• papelão;
• tesoura; 
• papel;
• compasso.

Dicas de organização

O uso do isopor (poliestireno estendido) como material nas atividades deve ser evitado ao máximo, pois 
ele não é biodegradável e, portanto, seu descarte tem grande impacto ambiental. Contudo, a bola de isopor é 
o material que melhor se adequa ao tipo de atividade a seguir, pelo custo e pela facilidade de aquisição. 
Atenção, portanto, ao descarte posterior. O isopor pode ser reciclado (para a fabricação de concreto leve, 
molduras para quadros e rodapés, colas e adesivos etc.), mas isso exige a separação adequada dos demais 
resíduos e o encaminhamento para a coleta seletiva. 

Leia mais em: <www.ecodesenvolvimento.org/voceecod/ecod-basico-reciclagem-do-isopor>. Acesso em: 
31 ago. 2108.

Dica de segurança: Nesse experimento, é necessário que somente você manuseie a tesoura e o compasso. 
Esses objetos podem ser perigosos se manuseados de forma incorreta. Ao final da atividade, guarde-os em 
local seguro, longe do alcance dos alunos.

Montagem
1. Corte uma bola de isopor maciço, com 25 cm de diâmetro, ao meio. Desenhe o Hemisfério  

Sul do planeta.

Denis Cristo

2. Divida duas bolas de isopor (5 cm e 10 cm de diâmetro) em quatro partes iguais, unindo-as  
conforme a imagem. Utilize cola.

Denis Cristo
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3. Cole os materiais resultantes dos procedimentos 1 e 2 de acordo com a imagem abaixo.

Denis Cristo

4. Em um papelão grande, desenhe um anel com diâmetro interno de 25 cm e diâmetro externo 
de 30 cm. Divida-o em cinco partes iguais, conforme indicado abaixo.

Denis Cristo

5. Cole o anel de papelão na maquete feita no item 3.

Denis Cristo
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6. Pinte a maquete com tinta de acordo com a tabela.

Denis Cristo

Concluída a montagem, anote o nome da cada camada na lousa. Solicite aos alunos que menci-
onem suas características e escreva as respostas na lousa, de modo objetivo e sintético. Depois, 
transcreva as informações em um papel kraft ou confeccione banner. Negocie com a direção da es-
cola um pequeno espaço para expor as maquetes e o cartaz ou banner para que todos tenham aces-
so às informações e ao modelo feito pelos alunos.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento, as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das diferentes opiniões. Em cada aula, há a pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno, cartazes e maquetes. Todas essas produções 
podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram claras ou 
foram mal interpretadas. Elas ainda podem ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos ela-
boram argumentos coerentes e significativos, que mencionem os conceitos discutidos em sala e se-
jam isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Sabemos que a crosta terrestre tem espessura média de 35 km, manto de 2 900 km e 
núcleo de 3 500 km. Então, qual é o raio da Terra?

2. Qual é a camada da atmosfera mais próxima do espaço?

a) Troposfera.

b) Termosfera.

c) Exosfera.

d) Mesosfera.

e) Estratosfera.

Respostas

1. Basta somar a espessura da crosta terrestre, do manto e do núcleo.

35 + 2 900 + 3 500 = 6 435 km

2. Alternativa c.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto na vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão, tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e os alunos. 
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Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. 

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Conheço as divisões da atmosfera?

Conheço as divisões das camadas da Terra?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
FOSSEN, H. Geologia estrutural. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. p. 584.

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a Terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. p. 768.

KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. Geofísica de exploração. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
p. 438.

LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975. p. 399.

POPP, J. H. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2010. p. 324.

POTAPOVA, M. S. Geologia como uma ciência histórica da natureza. Terrae Didatica, v. 3, n. 1, 
p. 86-90, 2008.

ROSS, J. L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. São Paulo: Contexto, 1990. p. 88.

TORRES, F. T. P.; NETO, R. M.; MENEZES, S. O. Introdução à geomorfologia. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. p. 336.

WICANDER R.; MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia.  São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
p. 528.
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2. Rochas e fósseis

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender o que são rochas.
• Compreender que o processo de 

formação das rochas é responsável por 
seus diferentes tipos.

• Classificar uma rocha com base em suas 
características.

Forma, estrutura e mo-
vimentos da Terra

EF06CI12 – Identificar diferentes tipos 
de rocha, relacionando a formação 
de fósseis a rochas sedimentares em 
diferentes períodos geológicos.

Recursos para o professor

• FOSSEN, H. Geologia estrutural. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. p. 584.

• GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a Terra. 6. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. p. 768.

• KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. Geofísica de exploração. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2009. p. 438.

• LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1975. p. 399.

• UNESP. Museu de Minerais, Minérios e Rochas Heinz Ebert. Disponível em: <https://
museuhe.-com.br>. Acesso em: 31 ago. 2018.

• POPP, J. H. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2010. p. 324.

• TORRES, F. T. P.; NETO, R. M.; MENEZES, S. O. Introdução à geomorfologia. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 336.

• WICANDER R.; MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. p. 528.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
Uma rocha é um agregado sólido constituído por minérios, formado naturalmente na crosta 

terrestre. As rochas podem ser classificadas de acordo com sua forma estrutural, textura e proces-
sos de formação.

Segundo sua formação, podem ser classificadas em: magmáticas ou ígneas, sedimentares e me-
tamórficas. Cada uma dessas rochas tem características que indicam informações sobre a vida na 
Terra em eras passadas, indicadas por registros fósseis. Além disso, as propriedades físicas, quími-
cas e mecânicas das rochas podem nos auxiliar a desenvolver ou sofisticar máquinas, instrumen-
tos, arquitetura e outras áreas.
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Dicas de organização

• Reserve a sala de informática.

• Providencie amostras de rochas (pelo menos uma de cada tipo: magmáticas, sedimentares e 
metamórficas).

• Converse com a direção da escola para providenciar um local onde a coleção de rochas possa ficar 
exposta.

Material:
• cartolinas;

• rochas magmáticas;

• rochas sedimentares;

• rochas metamórficas;

• gesso;

• água;

• pincéis;

• folhas de árvore, terra, pedra e areia;

• pote transparente.

Informações para o professor

As rochas sedimentares são as mais fáceis de encontrar, como cascalhos, arenitos, calcário etc. Sugere-se 
providenciar previamente ao menos uma amostra dos outros tipos de rochas caso os alunos não consigam 
coletá-las. Elas são facilmente encontradas em casas de artigos exotéricos. 

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de informática ou na biblioteca da escola. Se possível, reserve 
previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o encaminhamento da aula.

O objetivo desta aula é explorar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as rochas, discu-
tindo o que são, seus tipos, suas origens etc. 

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• O que são rochas?

• Elas são todas iguais?

• O mineral é uma rocha?

• Como as rochas se formam?

• O que são fósseis? Onde são encontrados?
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Informações para o professor

Mineral é um sólido natural com estrutura cristalina.

Rocha é um agregado natural de minerais.

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a se lembrar dos diferentes tipos de rochas que encon-
traram ou possam ter visto em estradas ou perto de onde moram, fazendo observações a respeito 
de situações do cotidiano e discutindo sobre texturas, formas e cores. Auxilie-os durante a discus-
são fornecendo os subsídios necessários. Se possível, apresente imagens de alguns tipos de rochas 
durante a conversa inicial de abertura ao tema.

Em seguida, proponha uma atividade de pesquisa na internet ou em livros da biblioteca e ins-
trua-os a fazer pesquisas em sites confiáveis. Oriente-os com palavras-chave ou perguntas nortea-
doras para facilitar a busca. O objetivo principal dessa pesquisa é mostrar os três tipos de rochas 
encontradas na crosta terrestre: magmáticas, sedimentares e metamórficas.

Para auxiliar no trabalho, proponha aos alunos que pesquisem as perguntas a seguir.

Questões norteadoras de pesquisa

• O que são rochas?

• Quais tipos de rochas existem? Explique.

• Onde encontramos cada tipo de rocha?

• Explique as principais características de cada tipo de rocha.

• Como ocorre o ciclo das rochas?

• O que são fósseis? Como são formados?

Sugira a elaboração de um texto autoral informativo com os conteúdos pesquisados para ser en-
tregue na aula seguinte. Além disso, solicite que tragam rochas que encontrarem próximo à escola, 
ao local onde moram ou em qualquer lugar por onde passem para serem trabalhadas e analisadas 
nas próximas aulas.

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Para essas aulas, providencie previamente pelo menos uma amostra de cada tipo de rocha, pois como as 
rochas sedimentares são mais fáceis de encontrar, como cascalhos, arenitos, calcário etc., pode ser que os 
alunos não encontrem os outros tipos. 

 Organize a turma em grupos, para que cada aluno, além de analisar a amostra que levou, analise a de 
alguns colegas e identifique diferenças e/ou semelhanças. Se achar conveniente, deixe uma de suas amostras 
em cada grupo e depois as reveze entre eles para que todos possam analisar todos os tipos.

Traga para a sala de aula algumas imagens de cada tipo de rocha e deixe-as disponíveis para que os 
alunos as comparem com suas amostras. Isso facilitará na identificação delas.

Inicie a aula propondo aos alunos que se organizem em grupos para compartilhar com os cole-
gas as amostras de rochas coletadas. Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem 
a diversidade em relação ao entendimento dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às 
habilidades e competências conhecidas, aos posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa 
prática promove compartilhamentos, colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. 
Esteja pronto para mediar eventuais conflitos e dificuldades. 
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Primeiro, estimule os alunos a compartilhar as informações das pesquisas feitas na aula anteri-
or, discutindo-as. Questione-os sobre quais foram as informações e dados que coletaram com as 
perguntas norteadoras e incentive a participação de todos no debate de ideias. Avalie se comentam 
sobre os diferentes tipos de rochas e suas características. Se achar necessário, apresente novas in-
formações e questionamentos, de modo que participem ativamente na elaboração de respostas, tor-
nando-se parte do processo, interagindo no debate, compartilhando experiências e ideias com os 
colegas.

Depois de debatidos os conteúdos pesquisados, instrua os alunos a montar um quadro com as 
características das amostras coletadas na aula anterior. Peça que adicionem no quadro as informa-
ções a seguir. 

• Quais são os tipos de rochas que formam suas amostras (sedimentar, metamórfica ou ígnea)?

• Quais são a cor, a textura (esponjosa, lisa, farelenta, fosca, brilhante, entre outras), o tamanho 
etc.?

• Nesses tipos de rocha pode ser encontrado um fóssil?

Concluída a elaboração do quadro, reforce os conceitos de como são formados os fósseis. Pro-
ponha aos alunos que, ainda em grupos, façam a atividade a seguir. 

Informações para o professor

São denominados fósseis os restos e vestígios vegetais ou animais com mais de 11 mil anos preservados 
em rochas, sendo os restos ou vestígios com menos de 11 mil anos denominados de subfósseis. A fossilização 
pode ocorrer por: incrustação, mineralização, recristalização, carbonificação ou incarbonização.

Para mais informações, consulte o texto “O que são e como se formam os fósseis?”, do site do Serviço 
Geológico do Brasil, disponível em: <www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-
Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/O-que-sao-e-como-se-formam-os-fosseis%3F-1048.html> (acesso 
em: 16 set. 2018).

Roteiro de atividade

Material: gesso, água, folhas de árvore, terra, pedra e areia.

Procedimento

1. Em um pote transparente, misture o gesso com a água.

2. Pegue uma folha de árvore, pressione-a no gesso e espere secar.

3. Retire o objeto do gesso.

4. Em cima do gesso, coloque uma camada de terra, pedra e areia. 
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Depois que os alunos terminarem a atividade ou em outro momento conveniente, proponha, 
simulando a atuação de um paleontólogo, que utilizem um pincel para descobrir o fóssil. 

Para encerrar a aula, comente que os fósseis, as rochas e as informações coletadas e utilizadas 
na elaboração do quadro ficarão guardados para compor uma coleção de rochas.

Aula 4

O objetivo desta aula é que os alunos elaborem cartazes ou pequenos folders informativos sobre 
os tipos de rochas de suas coleções para que qualquer pessoa que os observe possa compreender 
suas principais características.

Inicie a aula propondo-lhes que se organizem em três grupos (um para cada tipo de rocha) e 
elaborem cartazes ou pequenos folders informativos sobre as principais características de cada tipo 
de rocha, tendo como base a pesquisa e a análise que fizeram até o momento e materiais de consul-
ta disponíveis em sala de aula. Os alunos poderão utilizar o quadro elaborado na aula anterior e a 
pesquisa realizada da primeira aula.

Caminhe entre os grupos, converse com os alunos sobre as dificuldades que apresentaram du-
rante o desenvolvimento da atividade e solucione as dúvidas. 

Depois, solicite a cada grupo que compartilhe, de forma oral, com o auxílio dos cartazes elabo-
rados, as principais informações sobre os tipos de rochas. Analise as informações e verifique se 
conseguem identificar corretamente as características. Se necessário, faça as adequações conceituais 
pertinentes, sempre reforçando e retomando os conceitos abordados com as pesquisas e observa-
ções das amostras.

Para finalizar, instrua-os a organizar o local onde ficará exposta a coleção de rochas. As rochas 
e os cartazes devem ser organizados de acordo com os tipos das rochas, por exemplo, o cartaz de 
rochas sedimentares deve ficar próximo às amostras de rochas sedimentares e contemplar as prin-
cipais informações desse tipo de rocha, de modo que qualquer pessoa possa compreender tais in-
formações mesmo quando não houver monitores para explicá-las.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento, as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das diferentes opiniões. Em cada aula, há a pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas,  cartazes e coleção de rochas.  
Todas essas produções podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que 
não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Elas ainda podem ser analisadas e avaliadas. Verifi-
que se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, que mencionem os conceitos dis-
cutidos em sala e sejam isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Um dos processos de formação dos fósseis que ocorre, fundamentalmente, em meios 
aquáticos designa-se por mineralização, que consiste na conversão de uma substância 
orgânica em uma substância inorgânica. As plantas também podem sofrer o processo 
de mineralização, como o que ocorreu com as árvores da floresta petrificada do Arizo-
na. A floresta que existiu naquele local sofreu uma grande inundação. Fluxos de água 
derrubaram as árvores, que foram deslocadas para planícies inundadas e cobertas por 
sedimentos como barro, lama, sílica e cinza vulcânica. A sedimentação eliminou o oxi-
gênio dos depósitos e retardou a decomposição das madeiras. Lentamente, as subs-
tâncias dos troncos foram substituídas por minerais. 

Com base nas informações desse texto, responda: Qual rocha é formada nesse processo?

a) Sedimentar.

b) Magmática.

c) Metamórfica.

d) Ferritina.

e) Cristalina.

2. José é estudante de Geologia e, em uma das suas aulas, aprendeu que o ciclo das ro-
chas mostra a história da formação dos diferentes tipos de rochas e as relações entre 
elas. Ao longo desse ciclo elas mudam sua composição mineralógica, o que faz com 
que existam três principais tipos de rochas. 

Quais são as principais características desses três tipos? Se não ocorresse o ciclo das 
rochas, a crosta terrestre seria formada por qual tipo?

Respostas

1. Alternativa a.

2. Espera-se que o aluno cite características como o fato de rochas magmáticas se originarem 
da consolidação do magma, explicando que dessas rochas derivam, por vários processos, as 
sedimentares e as metamórficas. 

As rochas sedimentares são aquelas formadas do material originado pela erosão de qualquer 
tipo de rocha preexistente. Os sedimentos desse material são transportados e posteriormente 
depositados ou precipitados em um ambiente de sedimentação. 
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Tanto as rochas magmáticas como as sedimentares podem ser levadas por processos geoló-
gicos a condições diferentes daquelas nas quais se formaram. Essas novas condições podem 
determinar a instabilidade dos minerais preexistentes, estáveis nas antigas condições. As ro-
chas sofrem então transformações sob ação dessas novas condições de temperatura e pres-
são,  adaptando-se  a  elas.  Essa  adaptação  é  que  dá  origem  à  formação  das  rochas 
denominadas metamórficas.

Se o ciclo não ocorresse, existiriam apenas rochas magmáticas, pois são as rochas mais anti-
gas do planeta, que se solidificaram com o resfriamento do magma pastoso da Terra. Os de-
mais tipos só podem existir graças à transformação de tipos já existentes.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto na vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como 
forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e os alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. 

Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de rochas e suas principais características?

Identifiquei os diferentes tipos de rochas?

Reconheço uma rocha por suas características?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a pesquisa?

Respeitei a opinião dos colegas durante as apresentações?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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3. Esfericidade da Terra

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Conhecer o formato físico da Terra.
• Elaborar argumentos que comprovam a 

esfericidade da Terra.
• Selecionar evidências que demonstram a 

esfericidade da Terra.

Forma, estrutura e mo-
vimentos da Terra

EF06CI13 – Selecionar 
argumentos e evidências 
que demonstrem a 
esfericidade da Terra.

Recursos para o professor

• FOSSEN, H. Geologia estrutural. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. p. 584.

• GREF, G. Física Térmica e Óptica. São Paulo: Edusp, 1993.

• GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a Terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2013. p. 768.

• HEWITT, P. G. Fundamentos de Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2008. p. 440.

• POPP, J. H. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2010. p. 324.

• WICANDER R.; MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage Learning, 
2009. p. 528.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou sala de informática.

Introdução do tema
Geralmente as pessoas aceitam a esfericidade da Terra. Há muitos anos, vários experimentos e 

pequenas observações de fenômenos naturais nos mostraram evidências de seu formato esférico. 
Porém, sua forma só foi realmente comprovada quando o ser humano conseguiu registrar uma fo-
tografia do planeta utilizando satélites localizados na atmosfera.

Seu formato e seus movimentos trazem consequências para a dinâmica da vida na Terra, por 
exemplo, a mudança de temperatura e de clima na extensão da superfície.

Dicas de organização ou cuidados

• Reserve a sala de informática.

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e o 
encaminhamento pedagógico.

• Providencie os materiais para o desenvolvimento das aulas.
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Material:
• 1 folha de cartolina;

• 2 palitos de sorvete;

• cola;

• computadores com acesso à internet;

• câmera para filmagens.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Antes de iniciar a aula, providencie os materiais necessários para a montagem da atividade prática.

O objetivo da aula inicial é levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o formato da 
Terra. Faça os seguintes questionamentos:

• Vocês acham que a Terra é plana ou esférica?

• Se eu quero viajar para o Japão, em qual lado devo iniciar o meu trajeto: leste ou oeste?

Ouça as respostas. É possível que os alunos já tenham conhecimentos referentes ao formato da 
Terra ou já tenham visto um globo terrestre. Outros alunos podem ter visto um mapa-múndi im-
presso em livros e cartazes, o que pode dar a ideia de que o planeta esteja localizado em um plano. 
Avalie como expressam suas concepções prévias e se fazem comentários sobre o formato da Terra. 

Para demonstrar a esfericidade da Terra, faça a seguinte atividade demonstrativa utilizando 1 
folha de cartolina, 2 palitos pequenos e 1 fita adesiva.

Siga os passos:

Roteiro de atividade para o professor

Material: 1 folha de cartolina, 2 palitos de sorvete e fita adesiva.

Procedimentos

1. Utilizando uma cartolina grande, cole os palitos de sorvete de forma perpendicular à su-
perfície da cartolina.

2. Coloque esse material em um local plano da escola que receba raios solares. 

3. Peça aos alunos que analisem as sombras dos dois palitos.
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Mauro Salgado

4. Depois, pegue as pontas das cartolinas e simule uma superfície esférica. Peça que anali-
sem novamente as sombras dos dois palitos.

Mauro Salgado

Em seguida, pergunte:

• Qual é a diferença entre as sombras nas etapas 3 e 4?

• As sombras podem mostrar informações sobre o formato da Terra?

• Se a Terra for plana, as sombras dos objetos devem ser diferentes ou iguais? Se a Terra for uma 
esfera, as sombras dos objetos devem ser diferentes ou iguais?

Deixe os alunos debaterem sobre o assunto, incentive-os com mais perguntas que achar conve-
niente ou permitindo que façam mais questionamentos.

Para finalizar e complementar, solicite que se organizem em grupos e façam essa atividade 
com as sombras de palitos em casa. Verifique se os alunos têm parentes ou amigos em outras cida-
des e peça que solicitem a eles que façam também a análise das sombras. Instrua-os a marcar com 
um lápis a sombra dos palitos às 10 horas da manhã e depois compará-las com a marcação dos co-
legas e, se possível, com a feita por amigos ou parentes de outras cidades.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



242

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Providencie imagens que comprovam a esfericidade da Terra, por exemplo, sombras de um gnômon, 
eclipse lunar, fotografias do planeta tiradas por satélites espaciais, entre outros.

Reserve a sala de informática para que os alunos façam pesquisas e buscas de informações.

Esta aula propõe aos alunos que analisem evidências que comprovem a esfericidade da Terra.

Inicie a aula retomando os conceitos trabalhados na aula anterior e avaliando se os alunos con-
seguiram identificar  que as  sombras dos objetos mudam conforme sua localização no planeta. 
Após essa etapa, promova uma roda de conversa para discutir como a formação das sombras pode 
comprovar a esfericidade da Terra. Informe que o estudo das sombras foi inicialmente feito por 
Erastóstenes (276 a.C.-194 a.C.) e que, com a simples observação da sombra de um objeto e sua cu-
riosidade, ele foi capaz de refutar a teoria terraplanista – de que a Terra seria plana –, conseguindo 
estipular o raio do planeta por meio da observação das sombras.

Peça aos alunos que elaborem e citem outros argumentos que evidenciem a esfericidade da 
Terra. Ajude-os mencionando outros exemplos, como a observação de diferentes constelações du-
rante o ano; casos de pessoas que deram a volta ao mundo; a relação da força da gravidade e o for-
mato arredondado do planeta; a projeção da sombra da Terra na Lua durante um eclipse etc. Se  
possível, apresente imagens desses exemplos para uma melhor contextualização do tema, auxili-
ando-os a compreendê-lo.

Durante a conversa, organize a turma em seis grupos e proponha uma atividade de pesquisa 
na internet ou em livros da biblioteca sobre a esfericidade da Terra. 

Oriente-os com palavras-chave ou perguntas norteadoras para facilitar a busca. Veja sugestões 
a seguir.

Grupos 1 e 2

• O que foi a circum-navegação?

• Como isso reforçou a ideia da Terra esférica?

Palavras-chave

• circum-navegação

• Fernão de Magalhães

• volta ao mundo

Grupos 3 e 4 

• Busquem vídeos que mostrem navios sumindo no horizonte e como isso comprova a esferici-
dade da Terra.

Palavras-chave

• navio

• horizonte

• Terra esférica
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Grupos 5 e 6

• Como a Astronomia pode provar que a Terra é esférica por meio da observação das constela-
ções e dos eclipses?

Palavras-chave

• constelações

• eclipses

• gnômon

Deixe disponível uma câmera para filmagem e instrua-os a organizar os dados coletados na 
pesquisa que evidenciem o formato do planeta e a gravar um vídeo curto, de aproximadamente 5 
minutos, no qual falem sobre eles. 

Aula 4

Dicas de organização

Reserve a sala de informática. 

Providencie um vídeo de pessoas que defendem o terraplanismo. Esse vídeo deverá conter os argumentos 
em que se baseiam para alegar que a superfície da Terra seja plana. Sites de busca tradicionais podem ser 
utilizados para selecionar o vídeo.

Inicie a aula retomando a atividade proposta no final da aula passada. Verifique se os alunos 
conseguiram demonstrar a esfericidade da Terra nos vídeos produzidos. Na sala de informática, 
exiba esses vídeos para a turma. Atente-se para as informações apresentadas, faça comentários e, 
ao final, proponha alguns questionamentos e discussões para avaliar se todos compreenderam as 
evidências apresentadas. Se houver necessidade, faça complementações e apresente novas evidên-
cias para que os alunos reflitam sobre o tema.

Em seguida, exiba um vídeo que defenda o terraplanismo. Ele deve ser curto e apresentar os 
argumentos que justifiquem o pensamento terraplanista. O objetivo é que os alunos debatam e re-
futem os argumentos do vídeo, elencando os erros conceituais apresentados. 

Informações para o professor

Existem vários vídeos sobre o terraplanismo que podem ser encontrados por meio de ferramentas de 
busca. Para localizá-los, utilize as seguintes palavras e pergunta-chave:

• Terra plana;

• terraplanista;

• Por que a Terra não é redonda?

Instrua os alunos a escutar atentamente os argumentos do vídeo e a escrever no caderno um 
texto dissertativo que demonstre os erros conceituais cometidos pelos terraplanistas. O texto tam-
bém servirá como referência para você verificar se os alunos têm argumentos sobre o tema.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento, as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das diferentes opiniões. Em cada aula, há a pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, redação e material digital – e um 
vídeo. Todas essas produções podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de ques-
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tões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Elas ainda podem ser analisadas e avalia-
das.  Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, que mencionem os 
conceitos discutidos em sala e sejam isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Erastóstenes foi um estudioso da natureza que provou a esfericidade da Terra por meio 
da observação:

a) da Lua.

b) das estrelas.

c) dos mares.

d) das sombras.

e) das rochas.

2. Todos os planetas da Via Láctea têm formato esférico? Justifique.

Respostas

1. Alternativa d.

2. Todos os planetas são esféricos. Todos os astros grandes nos quais a força da gravidade 
puxa objetos para seu centro têm formato esférico, pois a forma geométrica é a única em a 
distância entre o centro e qualquer ponto de sua superfície é sempre igual. No caso de os 
alunos não responderem satisfatoriamente, amasse uma folha de papel e mostre o formato 
esférico que se forma.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto na vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como 
forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e os alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço dos estudos.
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Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. 

Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o formato da Terra?

Tenho argumentos que comprovam a esfericidade do planeta?

Mostrei interesse em aprender?

Fui ativo durante as aulas?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
FOSSEN, H. Geologia estrutural. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. p. 584.

GREF, G. Física Térmica e Óptica. São Paulo: Edusp, 1993.

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a Terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. p. 768.

HEWITT, P. G. Fundamentos de Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2008. p. 440.

POPP, J. H. Geologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2010. p. 324.

WICANDER R.; MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
p. 528.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



246

Proposta de acompanhamento de 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como 
a seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múl-
tipla escolha.

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às habilidades a seguir.

• EF06CI11 – Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura in-
terna à atmosfera) e suas principais características.

• EF06CI12 – Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos.

• EF06CI13 – Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.

• EF06CI14 – Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em di-
ferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol,  
que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da in-
clinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.

Ao final, há um gabarito com orientações, uma grade de avaliação do desempenho e a ficha de 
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento de aprendizagem

4o bimestre

Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. Vivemos em um planeta composto de camadas sólidas e gasosas. Em qual parte das 
camadas internas da Terra se encontram as rochas sedimentares?

a) Crosta.

b) Manto.

c) Núcleo.

d) Mesosfera.

e) Troposfera.

2. A rocha denominada granito é formada pela solidificação do magma, e o arenito é uma 
rocha formada pela compactação de sedimentos rochosos.

De acordo com essas características, o granito e o arenito, respectivamente, são ro-
chas do tipo:

a) sedimentar e ígnea.

b) metamórfica e ígnea.

c) sedimentar e metamórfica.

d) metamórfica e sedimentar.

e) ígnea e sedimentar.

3. Observe a imagem abaixo.

kkorvin/Pixabay.com
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Assinale a alternativa correta de acordo com a imagem.

a) É um fóssil facilmente encontrado nas rochas sedimentares.

b) É um fóssil raramente encontrado nas rochas magmáticas.

c) É um fóssil formado devido à metamorfose das rochas ígneas.

d) É um fóssil raramente encontrado nas rochas sedimentares.

e) É um fóssil raramente encontrado nas rochas metamórficas.

4. A camada de ozônio na atmosfera terrestre filtra cerca de 95% dos raios ultravioleta 
oriundos do Sol, que nos auxilia na manutenção da vida. Em qual camada da atmosfe-
ra terrestre há maior quantidade de ozônio?

a) Exosfera.

b) Mesosfera.

c) Estratosfera.

d) Astenosfera.

e) Termosfera.

5. O poço superprofundo de Kola é o maior poço perfurado do planeta. Devido à dificulda-
de da utilização de equipamentos, as escavações foram encerradas, ficando o poço 
com cerca de 12 mil metros de profundidade. Pelos dados, pode-se dizer que o poço 
atingiu um pedaço do manto da Terra? Explique.

6. Os sismógrafos são equipamentos utilizados para captar ondas sísmicas que o planeta 
emite em seu interior. Utilizando-o, foi possível simular o fato de que a Terra tem um 
núcleo e o manto. Além da pesquisa, quais outras utilidades esse aparelho apresenta 
para a sociedade?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



249

7. Se a Terra fosse plana, nós conseguiríamos observar a Estrela Polar em qualquer pon-
to do planeta. Entretanto, essa estrela apenas é vista por pessoas que estão no Hemis-
fério Norte. Mencione e explique outro fenômeno que poderíamos observar se a Terra 
fosse plana.

8. Eclipses lunares, volta ao mundo e um navio que desaparece no horizonte quando se 
afasta do litoral são evidências que comprovam a esfericidade da Terra. Como pode-
mos provar sua esfericidade apenas observando sombras?

9. A Terra é dividida basicamente em camadas, e, por meio de abalos sísmicos registra-
dos pelos sismógrafos, infere-se que a camada mais interna do planeta é a mais quen-
te de todas. Qual é o nome da camada da Terra com maior temperatura?

a) Crosta.

b) Manto.

c) Núcleo.

d) Mesosfera.

e) Troposfera.

10. Leia as definições abaixo.

• Intemperismo: alteração química e física de rochas.

• Erosão: desgaste da superfície terrestre pela ação mecânica e química. 

O intemperismo e a erosão são processos importantes para a formação de qual tipo 
de rocha?
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Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar camadas da Terra e tipos de rocha.

Habilidades desenvolvidas: EF06CI11 e EF06CI12

Resposta: alternativa a.

Distratores

b)A alternativa está incorreta porque o ser humano não tem contato com o manto terrestre. É 
possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não identificarem corretamen-
te as camadas do planeta.

c) A alternativa está incorreta porque o núcleo do planeta é muito quente e não temos máqui-
nas e tecnologia suficiente para chegar a ele. É possível que os alunos tenham assinalado 
essa alternativa por não conhecerem as características do núcleo da Terra.

d)A alternativa está incorreta porque a mesosfera é uma camada gasosa, sendo constituída 
apenas de fluido. É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por confundi-
rem as camadas internas da Terra com as camadas da atmosfera.

e) A alternativa está incorreta porque nessa camada há apenas gases atmosféricos. É possível 
que os alunos tenham assinalado essa alternativa por confundirem as camadas internas da 
Terra com as camadas da atmosfera.

Comentários e orientações

No caso de os alunos assinalarem outras alternativas, proponha a construção de maquetes so-
bre as camadas internas da Terra. Se possível, sugira visitas e passeios para que observem diferen-
tes tipos de rochas e identifiquem onde é possível observar rochas sedimentares.

Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características dos tipos de rochas.

Habilidade desenvolvida: EF06CI12

Resposta: alternativa e.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque o granito é uma rocha ígnea e o arenito é sedimentar. É 
possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não terem se apropriado das 
características dos diferentes tipos de rochas.
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b)A alternativa está incorreta porque o granito não é uma rocha metamórfica e o arenito não é 
uma rocha ígnea. É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não co-
nhecerem as características das rochas ígneas e metamórficas.

c) A alternativa está incorreta porque o granito não é uma rocha sedimentar e o arenito não é  
uma rocha metamórfica. É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por 
não terem se apropriado das características dos diferentes tipos de rochas.

d)A alternativa está incorreta porque, embora o arenito seja uma rocha sedimentar, o granito 
não é uma rocha ígnea. É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não 
terem se apropriado das características das rochas ígneas.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, organize-os em uma roda de conversa. Re-
lembre-os sobre os tipos de rochas e disponibilize alguns exemplos de rochas e textos que mostram 
suas diferenças.

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Identificar o tipo de rocha relacionado à fossilização. 

Habilidade desenvolvida: EF06CI12

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque um fóssil é raramente encontrado na natureza. É possível 
que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não conhecerem a formação de fósseis.

b)A alternativa está incorreta porque provavelmente a lava e o magma queimariam a matéria 
orgânica do ser vivo devido à alta quantidade de energia térmica. É possível que os alunos 
tenham assinalado essa alternativa por falta de atenção.

c) A alternativa está incorreta porque as rochas magmáticas e ígneas são o mesmo tipo de ro-
cha formado pelas lavas dos vulcões. É possível que os alunos tenham assinalado essa alter-
nativa por não relacionarem as rochas magmáticas com a lava dos vulcões.

e) A alternativa está incorreta porque os fósseis são formados nas rochas sedimentares. É possí-
vel que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não conhecerem a formação de fós-
seis.

Comentários e orientações

Caso os alunos tenham assinalado outras alternativas, forme uma roda de discussão e mencio-
ne as etapas da fossilização. Mostre vídeos e documentários sobre a descoberta de fósseis de dinos-
sauros. Depois avalie novamente se compreenderam os conceitos relacionados à fossilização.
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Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Identificar as camadas gasosas da atmosfera.

Habilidade desenvolvida: EF06CI11

Resposta: alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque a exosfera é formada basicamente pelos gases hélio e hi-
drogênio.  É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não terem se 
apropriado das principais características das camadas da atmosfera terrestre.

b)A alternativa está incorreta porque na mesosfera não há gases capazes de absorver a radia-
ção solar.  É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não terem se  
apropriado das principais características das camadas da atmosfera terrestre.

d)A alternativa está incorreta porque a astenosfera é uma camada do manto terrestre. É possí-
vel que os alunos tenham assinalado essa alternativa por confundirem as camadas internas 
do planeta com as camadas da atmosfera.

e) A alternativa está incorreta porque os principais componentes da termosfera são o hélio, o ni-
trogênio atômico e o oxigênio atômico. É possível que os alunos tenham assinalado essa alter-
nativa por não terem se apropriado das principais características das camadas da atmosfera 
terrestre.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos e lembre todas as cama-
das da atmosfera. Depois, proponha uma pesquisa on-line sobre o tema, com apresentação e com-
partilhamento de ideias. Sugira que desenhem na lousa um esquema das camadas da atmosfera 
terrestre e expliquem suas características.

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Identificar e discutir a espessura da crosta terrestre.

Habilidade desenvolvida: EF06CI11

Resposta:

O poço tem cerca de 12 mil metros de profundidade; estudos em sismógrafos demonstram que 
a espessura da crosta terrestre é superior a 30 mil metros. Logo, o poço não alcançou o manto.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, forme uma roda de conversa, retome as ca-
madas da Terra e suas características (espessura,  composição química,  calor e pressão).  Mostre 
imagens e ilustrações das camadas e sua espessura, avaliando se os alunos conseguem identificar 
que o poço não perfurou completamente a crosta terrestre.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



253

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Discutir o uso de um sismógrafo.

Habilidade desenvolvida: EF06CI11

Resposta:

Os sismógrafos  podem captar  ondas  de  choque associadas  aos  movimentos  naturais  que 
ocorrem no interior do planeta e, assim, simular o que está abaixo do solo. Podem ser utilizados 
para analisar as ondas características de terremotos e de regiões com potencial de ter petróleo  
subterrâneo.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, mostre-lhes vídeos sobre o sismógrafo e a 
coleta/extração de petróleo. Proponha pesquisas a respeito desse aparelho, sua utilização no caso 
de terremotos e o uso da escala Richter.

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Identificar a esfericidade da Terra e citar argumentos que a evidenciem.

Habilidade desenvolvida: EF06CI13

Resposta:

Resposta pessoal. Várias observações podem ser feitas, entre elas: se Terra fosse plana, conse-
guiríamos observar todas as constelações; não teríamos fusos horários; as sombras deveriam ser to-
das do mesmo tamanho etc.

Comentários e orientações

Caso os alunos não consigam responder satisfatoriamente,  proponha que se organizem em 
grupos e pesquisem evidências que comprovem a esfericidade da Terra. Oriente-os durante a pes-
quisa fornecendo palavras-chave, por exemplo: “constelações e Terra esférica”; “sombras, gnômon 
e Terra esférica”; “fusos horários”; “eclipses e Terra esférica” etc.
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Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Argumentar sobre a esfericidade da Terra.

Habilidade desenvolvida: EF06CI13

Resposta:

Pode ser feito o experimento idealizado por Erastóstenes, que demonstra que sombras de obje-
tos em distintas regiões do planeta são diferentes, indicando uma superfície terrestre curva.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, proponha que pesquisem o experimento rea-
lizado por Erastóstenes e as sombras de objetos. Depois, sugira a confecção de um gnômon na es-
cola e solicite que avaliem a diferença no tamanho das sombras formadas durante um dia.

Questão 9

Objetivo de aprendizagem

Caracterizar as camadas da Terra.

Habilidade desenvolvida: EF06CI11

Resposta: alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque a temperatura da crosta terrestre não ultrapassa 2 000 °C. 
É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por falta de atenção.

b)A alternativa está incorreta porque a temperatura do manto pode chegar a 2 000 °C. É possí-
vel que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não terem se apropriado das carac-
terísticas das camadas internas da Terra.

d)A alternativa está incorreta porque a mesosfera é uma camada gasosa mais fria do que o 
meio ambiente. É possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por confundi-
rem as camadas internas do planeta com as camadas da atmosfera terrestre.

e) A alternativa está incorreta porque na troposfera a temperatura varia de 10 °C a 100 °C. É 
possível que os alunos tenham assinalado essa alternativa por não terem se apropriado das 
características das camadas da Terra.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, proponha que se organizem em grupos e 
pesquisem as temperaturas de cada camada da Terra. Solicite que apresentem o trabalho para toda 
a turma e depois retome a atividade, reavaliando-os.
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Questão 10

Objetivo de aprendizagem

Conhecer algumas condições para a formação da rocha sedimentar.

Habilidade desenvolvida: EF06CI12

Resposta:

O intemperismo e a erosão são necessários para a formação das rochas sedimentares.

Comentários e orientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de ciclo das rochas e for-
mação das rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por meio da deposição de 
sedimentos por longos anos e devido à pressão e temperatura. Esses sedimentos são oriundos de 
rochas cuja superfície foi desgastada pela erosão e o intemperismo.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio dos alunos em 

relação aos conteúdos e atitudes trabalhados e ao atendimento das correspondentes competências 
e habilidades. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS)  indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um amplo plano de acompa-
nhamento  do  desenvolvimento  de  habilidades,  com  atividades  diferenciadas.  O  aluno  com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a 
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

 [0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu as divisões da atmosfera.

Compreendeu as divisões das camadas da Terra.

Apropriou-se dos conceitos de rochas e suas 
principais características.

Identificou os diferentes tipos de rochas.

Reconheceu uma rocha por suas características.

Compreendeu o formato da Terra.

Tem argumentos que comprovam a esfericidade 
do planeta.

Mostrou interesse em aprender.

Foi ativo durante as aulas.

Participou das atividades propostas em sala de 
aula.
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Respeitou a opinião dos colegas durante as dis-
cussões.

Participou das atividades em grupo, dando 
apoio aos colegas.

Fez as pesquisas propostas.

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem.

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: ______________________________________________ Ano/Turma: _________

Data: ____/____/____ Professor(a): __________________________________________

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu as divisões da atmosfera.

Compreendeu as divisões das camadas da Terra.

Apropriou-se dos conceitos de rochas e suas prin-
cipais características.

Identificou os diferentes tipos de rochas.

Reconheceu uma rocha por suas características.

Compreendeu o formato da Terra.

Tem argumentos que comprovam a esfericidade 
do planeta.

Mostrou interesse em aprender.

Foi ativo durante as aulas.

Participou das atividades propostas em sala de 
aula.

Respeitou a opinião dos colegas durante as dis-
cussões.
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Participou das atividades em grupo, dando apoio 
aos colegas.

Fez as pesquisas propostas.

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem.

Desempenho geral

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acertos

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

4o bimestre

A dinâmica da Terra no Sistema Solar

Introdução
Este projeto visa tornar mais efetivo o entendimento e a aprendizagem dos alunos sobre os 

movimentos relativos entre a Terra e o Sol, os movimentos de rotação e translação da Terra e suas 
influências em nosso cotidiano. Além disso, propõe aos alunos conhecerem a inclinação da Terra 
em seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. 

Por meio das atividades, que demonstram como a sombra de um objeto localizado no planeta 
pode se modificar devido aos movimentos da Terra em relação ao Sol, os alunos aprofundam seus 
conhecimentos sobre os movimentos de rotação e translação do planeta. 

O projeto está diretamente relacionado com as habilidades EF06CI13 e EF06CI14, de Ciências, 
e sugere a produção de maquetes, dinâmicas em grupo e a construção de um gnômon, estimulan-
do  os  alunos  a  desenvolver  a  habilidade  EF06CI14, de  Ciências;  as  habilidades EF69AR06, 
de Arte, e EF69LP18, de Língua Portuguesa, para a elaboração de uma produção textual; e a habi-
lidade EF06GE03, de Geografia, que apresenta a influência dos movimentos da Terra nas condi-
ções do tempo na camada terrestre.

Como produto final, propõe-se a realização de uma Feira de Astronomia, na qual os alunos 
exibirão e apresentarão todos os trabalhos elaborados. 

Perfil do professor
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente à habilidade da área 
(EF06CI04). Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores de 
Matemática, Língua Portuguesa e Arte, no que tange às ações próprias dessas áreas, a fim de possi-
bilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades envolvidas no projeto.

Duração
11 aulas

Produto final
Feira de Astronomia e construção de um gnômon.

Temas transversais
Pluralidade cultural, ética e meio ambiente.

Objetivos
• Compreender os movimentos de rotação e de translação da Terra.

• Entender como os movimentos de translação e rotação da Terra influenciam na sombra de um 
gnômon.
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• Compreender o formato do planeta. 

• Aprender a fazer um relógio de sol.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 5, 6 e 8

(BNCC p. 322)

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 5, 8 e 10 

(BNCC p. 85)

Competências específicas de Geografia
6 e 7

(BNCC p. 364)

Competências específicas de Arte
4, 5 e 8

(BNCC p. 196)

Integração disciplinar
Para  o  desenvolvimento  deste  projeto  e  a  elaboração  da  Feira  de  Astronomia  proposta 

como produto final, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de di -
ferentes componentes curriculares. As habilidades  EF06CI13  e  EF06CI14, de  Ciências, têm o 
objetivo de contribuir com o aprendizado dos alunos na construção de modelos que os ajudem 
a entender a esfericidade da Terra utilizando um gnômon; a habilidade EF69AR06 auxilia na 
fase criativa da organização da Feira de Astronomia; a habilidade EF69LP18, de Língua Portu-
guesa, está relacionada à elaboração de uma produção textual envolvida com o tema de pes -
quisa,  e  a  habilidade  EF06GE03, de  Geografia,  será  trabalhada  por  meio  do  estudo  dos 
movimentos dos planetas e suas características.

Componente 
curricular

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Ciências Forma, estrutura e 
movimentos da Terra

EF06CI13 – Selecionar argumentos e evidências que demonstrem 
a esfericidade da Terra.

EF06CI14 – Inferir que as mudanças na sombra de uma vara 
(gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do ano são 
uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, 
que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação 
e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em 
relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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Arte Processos de criação EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos 
e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Língua 
Portuguesa

Estilo EF69LP18 – Utilizar, na escrita/reescrita de textos 
argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações 
de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores 
de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira a garantir a 
coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos 
(“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” 
etc.).

Geografia Relações entre os 
componentes físico-
-naturais

EF06GE03 – Descrever os movimentos do planeta e sua relação 
com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os 
padrões climáticos.

Material:
• 40 bolas de isopor de 8 cm de raio;

• massinha de modelar;

• 40 copos descartáveis de 180 mL;

• 40 clipes;

• tomada;

• 10 lâmpadas incandescentes de 150 W/127 V;

• 10 soquetes portáteis;

• 10 caixas vazias (tipo pizza);

• palitos de dente; 

• giz de lousa;

• estaca (de no mínimo 50 cm);

• tintas para pintar o chão;

• cartolinas para elaboração dos cartazes.

Material complementar para o professor
Os documentos a seguir ensinam a fazer e a usar um relógio de sol. 

• CANALLE, J. B. G. Oficina de Astronomia. Rio de Janeiro: UERJ. Disponível em: <www.telesco
piosnaescola.pro.br/oficina.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018. 

• CARDOSO, W. T. Relógios de sol para ensinar Matemática e Física de maneira integrada. Ensi-
no da Matemática em Debate, v. 2, n. 1, 2015.

• GREF, G. Física mecânica. São Paulo: Edusp, 1993. v. 4.

• SOARES, L. M. et al. O relógio de sol horizontal como instrumento para o ensino de Ciências. 
Revista Interlocução, v. 4, n. 4, p. 28-39, 2011.
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Os documentos a seguir referem-se à esfericidade do planeta e ao ensino de Astronomia básica. 

• CANALLE, J. B. G. O problema do ensino da órbita da Terra. Física na Escola, v. 4, n. 2, p. 12-16, 2003.

• CANALLE, J. B. G. Explicando Astronomia básica com uma bola de isopor. Caderno Brasileiro  
de Ensino de Física, v. 16, n. 3, p. 314-331, 1999.

• LANGHI, R.; NARDI, R. Ensino de Astronomia: erros conceituais mais comuns presentes em 
livros didáticos de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 24, n. 1, p. 87-111, 2007.

Procedimento

Primeira etapa – Levantamento das concepções 
prévias dos alunos e introdução

Esta primeira etapa contempla uma abordagem inicial sobre o tema e visa possibilitar a você a 
exploração dos conhecimentos prévios da turma sobre o tópico de Astronomia.

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Providencie fotografias da Terra vista do espaço com o Sol ao fundo e fotografias em que possa ser vista 
apenas parte do planeta iluminada por ele.

Registre também, em um dia ensolarado, as sombras de um elemento (poste, árvore etc.) durante os 
períodos da manhã, com Sol a pino e à tarde.

Se possível, solicite o auxílio do professor de Língua Portuguesa para instruir os alunos quanto à 
organização de ideias em uma produção textual.

Inicie a primeira aula solicitando aos alunos que se organizem em sete grupos. Essa distribui-
ção deve priorizar a formação de grupos heterogêneos em relação a etnia, sexo, idade, comporta-
mentos, facilidade quanto ao entendimento do tema, posicionamentos etc. Dessa forma, os alunos 
desenvolverão as atividades praticando liderança, argumentação, capacidade de resolver proble-
mas, pensamento crítico e responsabilidade.

Distribua para os grupos as fotografias da Terra vista do espaço e peça que observem atenta-
mente as imagens. Durante a atividade, pergunte:

• O que, ao iluminar a Terra, faz com que se formem as sombras?

• O lado da Terra e de algum elemento iluminado pelo Sol fica o tempo todo iluminado?

• Por que existem o dia e a noite? Como isso acontece?

• A Terra fica sempre parada no mesmo lugar?

Ouça com atenção as respostas. As concepções prévias devem ser anotadas, pois são comuns 
erros conceituais referentes à Astronomia. Oriente-os e auxilie-os propondo outras reflexões sobre 
o tema. Valorize esse momento de compartilhamento de informações com os alunos. Estimule a 
criatividade deles para que desenvolvam a capacidade de analisar situações, gerenciar pensamen-
tos e fazer escolhas. Proponha que escrevam suas ideias e respostas no caderno. 

De modo informal, verifique oralmente se, nas respostas, os alunos mencionam a esfericidade 
da Terra e seus movimentos de rotação (em torno de si), e translação em torno do Sol. Caso seja ne-
cessário, retome o conteúdo e relembre-os sobre esses conceitos. Para realizar as próximas ativida-
des, relacionadas a argumentos que evidenciam a esfericidade da Terra, esses conceitos devem 
estar bem estabelecidos.
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Depois, com os alunos ainda organizados em grupos, proponha uma atividade de pesquisa na 
internet ou em livros da biblioteca. No caso de pesquisa na internet, instrua-os a fazê-la em sites 
confiáveis. Nessa atividade, os alunos devem pesquisar as informações que mostram os movimen-
tos relativos entre o Sol e a Terra, bem como os aspectos culturais e históricos sobre a forma do pla -
neta.  Para nortear a busca,  utilize as questões de levantamento de concepções espontâneas do 
início da aula.

Informações para o professor

Os movimentos de rotação e translação são conteúdos que, segundo a BNCC, começam a ser trabalhados 
no 5º ano, habilidade EF05CI11, porém, é sempre importante uma retomada conceitual caso surjam 
respostas inadequadas conceitualmente.

Nas pesquisas, proponha aos alunos que utilizem as palavras-chave a seguir.

• rotação da Terra

• translação da Terra

• gnômon

• eixo de rotação da Terra

Proponha aos grupos a elaboração de um texto autoral sobre os movimentos relativos do siste-
ma Sol-Terra para ser entregue na aula seguinte. Além disso, solicite que tragam imagens e textos 
relacionados a grandes viagens de volta ao mundo, força gravitacional, fuso horário, formato do 
planeta segundo povos antigos e mais argumentos que comprovam a esfericidade da Terra. Esses 
dados serão trabalhados nas próximas aulas.

Informações para o professor

Nas pesquisas, proponha aos alunos que utilizem as palavras-chave a seguir.

• circum-navegação

• força da gravidade

• fuso horário

• esfericidade do planeta

Aulas 3 e 4

O objetivo destas aulas é esclarecer para os alunos como ocorrem o dia e a noite. Eles deverão 
trazer o texto autoral e apresentar para os colegas o que pesquisaram. Se possível, solicite a presen-
ça dos professores de Geografia e História a fim de que contribuam com o projeto e enriqueçam as 
apresentações. 

Inicie a aula recolhendo o texto autoral, as imagens e os textos pesquisados pelos alunos. Para 
a apresentação dos dados, eles podem eleger um representante em cada grupo ou cada aluno pode 
falar o que pesquisou e, ao final, um deles lê o texto elaborado pelo grupo. A fim de facilitar a 
apresentação e auxiliar na organização das ideias, antes de iniciar o debate sobre as atividades, es-
creva na lousa as perguntas norteadoras da aula anterior e as palavras-chave utilizadas na busca 
de informações.

Verifique se, durante a apresentação, os grupos discutem sobre os movimentos de rotação e 
translação da Terra e se falam sobre sua inclinação em seu eixo de rotação em relação ao plano da 
órbita em torno do Sol. É importante ressaltar que os alunos precisam se sentir parte do processo in-
teragindo no debate, sugerindo atividades e compartilhando experiências e ideias com os colegas.
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Para finalizar, com os conteúdos pesquisados já debatidos, proponha aos alunos que continu-
em organizados em grupos e elaborem cartazes que mostrem as evidências da esfericidade da Ter-
ra. Distribua os temas como indicado a seguir.

• Grupos 1 e 2: Volta ao mundo.

• Grupos 3 e 4: Força gravitacional.

• Grupos 5 e 6: Horários de nascer e pôr do Sol em diferentes países.

• Grupo 7: Mudança das formas da Terra, segundo o ser humano, durante a história.

Solicite aos alunos que elaborem os cartazes de acordo com o tema designado ao seu grupo, 
utilizando tanto os dados e as imagens pesquisados quanto os discutidos na aula.

Auxilie-os no desenvolvimento dos cartazes, fazendo correções, caso seja necessário. Deixe os 
alunos utilizarem o tempo restante da aula para a confecção deles.

Aula 5

Informações para o professor

Nesta aula, os alunos apresentarão seus cartazes para os colegas. Se possível, solicite a presença dos 
professores de História, Geografia e Arte a fim de que contribuam para o projeto e enriqueçam as discussões.

Reserve esta aula para a apresentação dos cartazes elaborados pelos grupos. Proponha aos 
grupos que façam suas apresentações e, durante as discussões, avalie se os alunos identificaram al-
gumas evidências sobre a esfericidade da Terra, por exemplo: as viagens de volta ao mundo com-
provam  que  a  Terra  é  redonda;  todos  os  objetos  astronômicos  grandes  que  sofrem  ação  da 
gravidade têm formato esférico; se a Terra fosse plana não existiriam os fusos horários etc. 

No caso do grupo responsável pela pesquisa do contexto histórico, deve-se verificar se os alu-
nos conseguiram passar a informação de que, com o avanço da ciência e observações naturais, o 
ser humano chegou à conclusão de que o planeta é esférico, mas que, na Antiguidade, muitas teo-
rias eram contrárias ao modelo atual.

Durante as apresentações, incentive os alunos a fazer perguntas interessantes e construtivas para 
o grupo que está se apresentando, estimulando um debate, mas com respeito aos colegas. Aproveite 
esse momento para proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver as habilidades de posi-
cionamento de voz durante a apresentação, de exposição de opinião e de autocrítica de seu trabalho.

Depois das apresentações, recolha os cartazes e explique aos alunos que os trabalhos ficarão 
guardados para a Feira de Astronomia que ocorrerá ao final do projeto. Eles serão expostos para a 
comunidade durante a feira. 

Aulas 6 e 7

Estas aulas consistem em uma dinâmica na qual os alunos representarão de forma clara os mo-
vimentos de translação e rotação da Terra.

Orientações para a dinâmica

1. Leve os alunos para um local aberto, como o pátio ou a quadra da escola.

2. Peça que, no chão, desenhem a órbita da Terra com um giz de lousa.
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Informações para o professor

A órbita da Terra é elíptica, mas pode ser representada de forma circular. Isso fica compatível com a 
realidade, pois a excentricidade da órbita da Terra é muito pequena. É válido esclarecer que as órbitas dos 
planetas não são exatamente círculos, como o que pode ser desenhado no chão, mas órbitas ligeiramente 
achatadas, chamadas de elipses.

3. Peça a um aluno que ocupe um dos pontos da elipse (ou círculo, dependendo de como for a 
representação) próximo ao centro, representando o Sol.

4. Explique aos alunos que, um por vez, eles devem se posicionar em cima da linha que repre-
senta a órbita da Terra e andar sobre ela. Marque com o giz o ponto (X) onde iniciaram.

Mauro Salgado

Informações para o professor

Informe que o tempo gasto pela Terra (aluno) para dar uma volta ao redor do Sol (sair e voltar até o X) é 
chamado de período de translação e representa a duração do ano do planeta. A Terra gasta 
aproximadamente 365 dias para fazer esse movimento.

5. Depois de algumas voltas, pare os alunos e explique-lhes que, além de os planetas girarem 
ao redor do Sol, eles giram ao redor de si mesmos. Peça então que também façam isso, ou 
seja, caminhem sobre o círculo enquanto giram ao redor de si mesmos.

Informações para o professor

A fim de que possam combinar os dois movimentos, é preciso que andem mais devagar para evitar 
choques e quedas.

 Explique-lhes que o tempo gasto pelo planeta para girar ao redor de si mesmo é chamado de período de 
rotação. A Terra demora aproximadamente 24 horas para executar esse movimento. É ele que dá origem ao 
dia e à noite.

É preciso lembrá-los também de que o eixo de rotação dos planetas não é perpendicular ao plano de sua 
órbita como é visto na quadra (ou pátio), situação na qual o eixo de rotação dos alunos-planetas é 
perpendicular ao plano da quadra.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



267

6. Em seguida, peça a cada aluno que repita os passos anteriores, de forma que todos partici-
pem da atividade.

Informações para o professor

O dia e a noite podem ser explicados da seguinte maneira: supondo que a cabeça do aluno que está 
circulando o Sol seja a Terra, quando ele está de frente para o Sol, é dia em seu rosto e noite na nuca; quando  
está de costas para o Sol, é dia na nuca e noite no rosto, pois ele não está vendo o Sol. 

Segunda etapa – Experimento sobre os 
movimentos de rotação e translação da Terra

Nesta etapa será feito um experimento simples que simula os movimentos relativos do sistema 
Sol-Terra.

Aulas 8 e 9

O objetivo destas aulas é mostrar aos alunos de maneira concreta a inclinação do eixo de rota-
ção da Terra em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol e suas consequências. Inicie a aula 
mencionando que serão montadas maquetes a serem expostas na Feira de Astronomia.

Oriente os alunos sobre como montar as maquetes e distribua a eles ou anote na lousa o roteiro 
a seguir. 

Montagem do experimento

Informações para o professor

Nesse experimento, é essencial que os alunos fiquem em volta da mesa onde as maquetes estão montadas 
para que possam ver as diferenças de iluminação entre os hemisférios. 

1. Desenhe um ângulo de 23° em um papel. Utilizando um clipe e a base do papel, dobre-o, de 
maneira que forme um ângulo de 23° com a vertical para representar o eixo de inclinação da 
Terra. Depois, repita esse processo com mais três clipes.

Mauro Salgado
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Mauro Salgado

2. Pegue quatro bolinhas de isopor e faça um risco no meio delas para representar a linha do 
Equador. Na parte de cima da linha, escreva a letra “N”, representando o Hemisfério Norte,  
e, na parte de baixo, a letra “S”, representando o Hemisfério Sul.

Mauro Salgado

3. Prenda as bolinhas de isopor nos clipes e, nos copos descartáveis de 180 mL, coloque massi-
nha para poder fixar os clipes. Antes que a massinha seque, retire os clipes dela, de modo 
que fique um buraco para tirar e colocar os clipes no suporte.

Mauro Salgado
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4. Coloque dois palitos na bola de modo que um deles esteja paralelo à superfície do chão e no 
sentido radial da bola de isopor. O outro palito deve estar localizado a 5 cm no sentido verti-
cal, ou seja, 5 cm acima do outro palito. Repita esse procedimento em todas as bolinhas.

Mauro Salgado

5. No centro de uma caixa (de pizza), fixe a lâmpada, representando o Sol. Em seguida, desenhe 
na caixa a órbita da Terra em torno do Sol e coloque as bolinhas de isopor presas nos clipes 
em cima de maneira que fiquem diametralmente opostas. A vista superior da montagem 
deve ser semelhante à ilustração a seguir.

Mauro Salgado

Com o experimento montado e a lâmpada acesa, peça aos alunos que se recordem das pesqui-
sas feitas anteriormente e dos debates em sala. Acenda a lâmpada, explique-lhes que as bolas de 
isopor representam a Terra em diferentes posições durante a translação e a lâmpada representa o 
Sol, e pergunte:

• O planeta todo é iluminado de maneira igual o tempo todo?

• O que acontece na parte que é mais iluminada? E na parte menos iluminada?

• Essa situação se inverte em algum momento?
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Peça que observem atentamente a montagem, ouça as respostas e verifique se eles mencionam 
a inclinação da Terra e o fato de que em dado momento um hemisfério é mais iluminado que outro 
e que, em outra posição, a situação se inverte.

Depois, solicite que um aluno gire o clipe simulando o movimento de rotação da Terra e orien-
te a todos que observem a mudança da sombra do palito durante a rotação. Peça que façam o mes-
mo processo nos diferentes pontos (A, B, C e D). Pergunte:

• Como a sombra do palito muda com a rotação? E nas demais posições das bolas de isopor?

• As sombras nos hemisférios são iguais?

• Se a Terra fosse plana, as sombras dos hemisférios seriam iguais?

• Por meio do modelo, vocês consideram comprovada a esfericidade da Terra? 

Ouça as respostas e verifique se eles utilizam os argumentos já vistos nas pesquisas, cartazes e 
discussões em sala de aula. Caso os alunos tenham dificuldade, ajude-os a se lembrar dos tópicos 
trabalhados para poder finalizar o experimento, induzindo-os a mostrar a esfericidade da Terra.

Terceira etapa – Elaboração de um gnômon
Nesta etapa, os alunos farão um gnômon e o utilizarão como relógio de sol para mostrar evi-

dências da esfericidade da Terra.

Aula 10

Dicas de organização

Nesta aula os alunos farão um gnômon para ser utilizado como relógio de sol. Converse previamente com 
a direção da escola sobre o local apropriado para a construção do gnômon. Reserve um espaço amplo que, 
além de ter incidência direta da luz solar durante um dia inteiro, seja propício para receber visitantes 
durante a Feira de Astronomia.

Comece explicando aos alunos que o objetivo desta aula é colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos até o momento sobre o movimento da Terra e do Sol e a formação de sombras para 
construir um gnômon e utilizá-lo como relógio de sol. Discuta brevemente sobre o funcionamento 
do relógio de sol e leve-os a refletir sobre ele e a relacioná-lo ao formato circular do planeta e seu  
movimento de rotação. Desenvolva o roteiro a seguir.

Roteiro de atividade

1. Coloque uma estaca em pé no chão, formando um ângulo de 90° com o solo. Fixe-a de 
modo que fique imóvel e não caia com o vento.

2. Às 10h da manhã, marque a extremidade da sombra com uma fita colorida ou tinta e de-
senhe um círculo cujo raio seja a própria sombra e cujo centro seja a estaca.

3. Depois, no período da tarde, espere até a sombra atingir o círculo novamente, formando o 
mesmo tamanho de sombra observada e marcada pela manhã. Pinte a extremidade da 
sombra nessa posição.

4. No meio das demarcações, trace uma reta perpendicular saindo da base do gnômon até a 
extremidade circular. Essa reta representará o meio-dia.
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5. Divida a circunferência em quadrantes utilizando a reta que representa o meio-dia. De-
pois, divida um dos quadrantes com a marcação da sombra em seis partes iguais. Faça o 
mesmo procedimento no outro lado. Pinte as partes de cores diferentes.

Mauro Salgado

6. Começando pelo lado oeste, inicie uma contagem de 6 até 18 e escreva os números em 
cada reta.

Dicas de organização

Esse relógio de sol também pode ser exposto ao público na Feira de Astronomia. Os alunos podem se 
revezar (individualmente ou em grupo) como “monitores” para explicar aos visitantes seu funcionamento e 
construção.

Além de servir como instrumento para medir o tempo, o gnômon pode ser utilizado como ins-
trumento de localização, já que por meio dele é possível marcar os pontos cardeais. A localização 
da linha que marca 6h é o lado oeste do planeta, sendo o leste o lado oposto (18h). A linha do 
meio-dia indica o sul do planeta, e seu lado oposto é o norte. Se achar conveniente, proponha aos  
alunos que utilizem a bússola para verificar se as marcações estão corretas. 

Dicas de orientação

Se possível, construa um gnômon para cada estação a fim de que os alunos consigam observar as 
diferenças dos relógios de sol durante o ano.

As sombras dos objetos se modificam durante um ano devido aos movimentos relativos do sistema Sol-
-Terra e ao ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra (isso pode ser visto na maquete proposta 
durante este projeto integrador). Logo, os relógios de sol serão diferentes para cada período do ano.
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Quarta etapa – Feira de Astronomia

Aula 11

Dicas de organização

Converse previamente com a direção da escola e outros professores sobre a organização da Feira de 
Astronomia. Proponha às demais turmas que também contribuam com a feira elaborando materiais, de 
acordo com os conteúdos relacionados ao tema “Terra e Universo”. 

Durante este projeto integrador, os alunos colocaram em prática habilidades de coleta de da-
dos, leitura, escrita, criação, pesquisa, organização e criatividade. Todas essas habilidades devem 
ser mostradas para a comunidade por meio da organização da Feira de Astronomia. A feira é um 
evento em que são expostos os trabalhos feitos pelos alunos, que trazem informações à comunida-
de escolar e exemplificam as habilidades desenvolvidas pela turma. 

Reserve uma sala para organizar os trabalhos produzidos pelos alunos no decorrer do projeto 
(cartazes, maquetes, experimentos e gnômon). 

Organize a turma em três grupos e informe que um deles ficará responsável por apresentar os 
cartazes elaborados durante as aulas; outro, por refazer e explicar os experimentos para o público; 
e o último por mostrar e explicar os relógios de sol (gnômons) produzidos durante o ano letivo.

Proposta de avaliação
Sugere-se que os professores de Ciências, Língua Portuguesa, Geografia, História, Arte e Mate-

mática avaliem em conjunto os produtos finais elaborados pelos alunos: os cartazes, as maquetes e 
o relógio de sol. A avaliação deve ser contínua, considerando empenho, iniciativa, cooperação com 
os colegas e interesse na realização das atividades.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto na vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na ges-
tão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança em suas capacidades. A au-
toavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de 
propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como so-
bre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoa-
valiação podem ser estabelecidos em conjunto, pelo professor e os alunos. 

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que moti -
ve o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para 
o avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita após o término da sequência didática. 
Foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecionadas nesta sequência di-
dática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. 
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de rotação e translação?

Sei que o eixo de rotação da Terra é inclinado?

Tenho argumentos para provar a esfericidade da Terra?

Sei como funciona um gnômon e um relógio de sol?

Fui ativo durante as aulas?

Participei dos trabalhos propostos?

Compartilhei os conhecimentos durante a Feira de Astronomia?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhados e ao atendimento das correspondentes competências e 
habilidades. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra. 

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um amplo plano de acompa-
nhamento  do  desenvolvimento  de  habilidades,  com  atividades  diferenciadas.  O  aluno  com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a 
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação de desempenho

Critérios/intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-10]

Desempenho 
adequado (DA)

[10]

Compreendeu os conceitos de rotação e translação.

Identificou que o eixo de rotação da Terra é incli-
nado.

Tem argumentos para provar a esfericidade da 
Terra.

Compreendeu como funciona um gnômon e um 
relógio de sol.

Foi ativo durante as aulas.

Participou dos trabalhos propostos.

Compartilhou os conhecimentos durante a Feira 
de Astronomia.

Desempenho geral.

Cronograma

Atividades

Primeira 
etapa

(Aulas 1 a 7)

Segunda 
etapa

(Aulas 8 e 9)

Terceira 
etapa

(Aula 10)

Quarta 
etapa

(Aula 11)

Introdução X

Pesquisas X

Elaboração de cartazes X

Apresentação dos cartazes X

Dinâmica de rotação e translação X

Elaboração de maquetes X

Construção do relógio de sol/gnômon X

Feira de Astronomia X

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



275

Referências 
CANALLE, J. B. G. Explicando Astronomia básica com uma bola de isopor. Caderno Brasileiro  

de Ensino de Física, v. 16, n. 3, p. 314-331, 1999.

______. O problema do ensino da órbita da Terra. Física na Escola, v. 4, n. 2, p. 12-16, 2003.

______. Oficina de Astronomia. Rio de Janeiro: UERJ. Disponível em: <www.telescopiosnaescola.
pro.br/oficina.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.

CARDOSO, W. T. Relógios de sol para ensinar Matemática e Física de maneira integrada. Ensi-
no da Matemática em Debate, v. 2, n. 1, 2015.

GREF, G. Física mecânica. São Paulo: Edusp, 1993. v. 4.

LANGHI, R.; NARDI, R. Ensino de Astronomia: erros conceituais mais comuns presentes em 
livros didáticos de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 24, n. 1, p. 87-111, 2007.

SOARES, L. M. et al. O relógio de sol horizontal como instrumento para o ensino de Ciências. 
Revista Interlocução, v. 4, n. 4, p. 28-39, 2011.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.





1

Apresentação
Esta coleção disponibiliza o Material do Professor – Digital, importante recurso que reúne es-

tratégias organizativas e qualifcadoras do trabalho didático-pedagógico para o ensino de Ciências
no Ensino Fundamental II. Apresenta propostas que contribuem para melhorar o encaminhamento
das ações docentes e que visam, com destaque, à promoção, ao atendimento e ao desenvolvimento
das competências e habilidades estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
área do conhecimento de Ciências.

As propostas de encaminhamento e desenvolvimento que compõem este manual digital são
apoiadas em sua maior parte pela aprendizagem ativa e pela alfabetização e letramento científcos.
A organização e a apresentação das propostas contemplam o critério temático, de acordo com a or-
ganização dos conteúdos no Livro do Aluno. 

O alinhamento com as habilidades dispostas na BNCC possibilita que as proposições sejam
aplicadas, de modo a valorizar a autonomia, a formação e a visão do professor, ou seja, as propos-
tas podem ser aplicadas para o aprendizado do aluno, de forma paralela ou independente do ma-
terial específco do manual do professor impresso desta coleção.

De modo geral, os recursos que compõem este Material do Professor – Digital incentivam a
conquista da autonomia pelo aluno e dão a ele um grande espaço para a apropriação de conheci-
mentos científcos e de outros saberes importantes para a vida social. Tais recursos procuram privi-
legiar  algumas  práticas  que  promovem  a  interação  direta  do  estudante  com  o  conteúdo,
deslocando, quando possível, o papel e o foco do professor para a mediação, o incentivo, a organi-
zação, as articulações, os acertos, os fechamentos conceituais e, fnalmente, a avaliação, que fazem
parte fundamental de todo o processo pedagógico e que exigem seu domínio metodológico no en-
sino de Ciências.

A composição do material digital é formada por:

• quatro planos de desenvolvimento bimestral;

• três sequências didáticas promotoras do desenvolvimento de habilidades da BNCC; 

• dez questões para acompanhamento da aprendizagem vinculadas às habilidades, com gabari-
to comentado e proposta de reorientação pedagógica com base no desempenho;

•um Projeto integrador com proposta interdisciplinar de contextualizar a aprendizagem e a signi-
fcação dos conteúdos para o aluno, favorecendo o desenvolvimento das competências gerais e
das habilidades estabelecidas pela BNCC em Ciências e em outros componentes disciplinares. 

Planos de desenvolvimento bimestral para o 7o ano

Plano de desenvolvimento do 1o bimestre

• Sequência didática 1 – Ecossistemas

• Sequência didática 2 – Desastres naturais e ambientais

• Sequência didática 3 – Ecossistemas e biodiversidade

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Conscientizar para não impactar: conhecendo as consequências de modi-
fcações no ambiente
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Plano de desenvolvimento do 2o bimestre

• Sequência didática 1 – Indicadores de saúde

• Sequência didática 2 – Vacinas: aspectos históricos, biológicos e sociais

• Sequência didática 3 – A tecnologia a serviço da saúde

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – A vacinação para manutenção da saúde coletiva e individual

Plano de desenvolvimento do 3o bimestre

• Sequência didática 1 – Composição do ar

• Sequência didática 2 – Efeito estufa

• Sequência didática 3 – Camada de ozônio

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Fenômenos naturais e dinâmica do planeta

Plano de desenvolvimento do 4o bimestre

•Sequência didática 1 – Conhecendo uma máquina simples

•Sequência didática 2 –A diferença entre calor e temperatura

•Sequência didática 3 – Condutores e isolantes térmicos

•Proposta de avaliação bimestral

•Projeto integrador – Máquinas e energia
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Correlação entre BNCC, plano bimestral e
Livro do Aluno.

Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

1º

Diversidade de ecos-
sistemas EF07CI07 1. Ecossistemas

Unidade 1 – Os seres vi-
vos e o ambiente
Capítulo 2 – Ecossistemas

Fenômenos naturais e
impactos ambientais EF07CI08

2. Desastres natu-
rais e ambientais

Unidade 1 – Os seres vi-
vos e o ambiente
Capítulo 3 – Ameaças aos
ecossistemas

Diversidade de ecos-
sistemas EF07CI07

3. Ecossistemas e 
biodiversidade

Unidade 1 – Os seres vi-
vos e o ambiente
Capítulo 2 –  Ecossistemas
Capítulo 3 – Ameaças aos
ecossistemas

Projeto integrador ‒ Conscientizar para não impactar: conhecendo
as consequências de modificações no ambiente

Objetos de conhecimento Habilidades

Fenômenos naturais e impactos ambientais EF07CI08

A construção da ideia de modernidade e 
seus impactos na concepção de História

A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo 
Antigo: permanências e rupturas de sabe-
res e práticas na emergência do mundo 
moderno

EF07HI01

Produção, circulação e consumo de mer-
cadorias EF07GE06

Procedimentos de apoio à compreensão – 
Tomada de nota EF67LP23

Processos de criação EF69AR06
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Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didáticas

No Livro do
Aluno

2º

Programas e indica-
dores de saúde 
pública

EF07CI09
1. Indicadores 
de saúde

Unidade 2 – Saúde e 
qualidade de vida
Capítulo 5 – Saúde e 
meio ambiente

Programas e indica-
dores de saúde 
pública

EF07CI10

2. Vacinas: aspec-
tos históricos, 
biológicos e
sociais

Unidade 2 – Saúde e 
qualidade de vida
Capítulo 6 – Saúde in-
dividual e coletiva

Programas e indica-
dores de saúde
pública

EF07CI11
3. A tecnologia a 
serviço da saúde

Unidade 2 – Saúde e 
qualidade de vida
Capítulo 6 – Saúde in-
dividual e coletiva

Projeto integrador: A vacinação para manutenção da saúde
coletiva e individual

Objetos de conhecimento Habilidades

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos 
ambientais
Programas e indicadores de
saúde pública

EF07CI10

Planejamento e produção de 
entrevistas orais EF67LP14

Conversação espontânea EF67LP23

Construção da textualidade 
Relação entre textos EF67LP30

Elementos da linguagem EF69AR26
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Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didáticas

No Livro do
Aluno

3º

Composição do ar EF07CI12
1. Composição
do ar

Unidade 3 – O ar e o 
solo terrestre
Capítulo 7 – A Terra 
envolta em gases

Efeito estufa EF07CI13 2. Efeito estufa

Unidade 3 – O ar e o 
solo terrestre
Capítulo 8 – O papel 
da atmosfera

Camada de ozônio EF07CI14
3. Camada de 
ozônio

Unidade 3 – O ar e o 
solo terrestre
Capítulo 8 – O papel 
da atmosfera

Projeto integrador: Fenômenos naturais e dinâmica do planeta

Objetos de conhecimento Habilidades

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremo-
tos e tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental

EF07CI15

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremo-
tos e tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental

EF07CI16

Mapas temáticos do Brasil EF07GE09

Materialidades EF69AR05

Processos de criação EF69AR06

Curadoria de informação EF67LP20

Conversação espontânea EF67LP23

Morfossintaxe EF07LP10
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Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didátcas

No Livro do Aluno

4º

Máquinas simples EF07CI01
1. Conhecendo 
uma máquina 
simples

Unidade 4 – As máqui-
nas na vida humana
Capítulo 10 – Máquinas
simples

Formas de propa-
gação do calor
Equilíbrio termo-
dinâmico e vida 
na Terra

EF07CI02

EF07CI04

2. A diferença en-
tre calor e tempe-
ratura

Unidade 4 – As máqui-
nas na vida humana
Capítulo 11 – Calor e 
temperatura
Capítulo 12 – Propaga-
ção de calor

Equilíbrio termo-
dinâmico e vida 
na Terra

EF07CI03
3. Condutores e 
isolantes térmicos

Unidade 4 – As máqui-
nas na vida humana
Capítulo 12 – Propaga-
ção de calor

Projeto integrador: Máquinas e energia

Objetos de conhecimento Habilidades

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terre-
motos e tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental

EF07CI05

Máquinas simples
Formas de propagação do calor
Equilíbrio termodinâmico e vida
na Terra
História dos combustíveis e das 
máquinas térmicas

EF07CI06

Estilo EF69LP18

Textualização, tendo em vista suas 
condições de produção, as característi-
cas do gênero em questão, o estabele-
cimento de coesão, adequação à 
norma-padrão e o uso adequado de 
ferramentas de edição

EF67LP10

Processos de criação EF69AR06

Desigualdade social e o trabalho EF07GE08
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Plano de desenvolvimento do 1o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, o Projeto integrador e dez ativi-

dades de acompanhamento de aprendizagem.

No 1o bimestre, destacam-se duas habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 1 do Livro do Aluno: EF07CI07e EF08CI08, re-
lacionadas aos objetos do conhecimento “Diversidade de ecossistemas” e “Fenômenos naturais e
impactos ambientais”. As sequências didáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar e
favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades específcas, além de objetos do conhe-
cimento relacionados a esses saberes.

As habilidades  EF07CI07  e EF08CI08  apresentam importância individual, coletiva e social
para o aluno, uma vez que ele poderá se apropriar do conhecimento da existência de diversos ecos-
sistemas em um ambiente e dos impactos da modifcação natural e dos impactos provocados pelos
seres humanos. Afnal, esse conhecimento ajuda a conscientizá-lo e a sensibilizá-lo sobre as conse-
quências que as mudanças no ambiente têm sobre populações, migração e extinção de espécies.

As sequências didáticas podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Livro
do Aluno ou de modo independente. Apresentam uma estrutura que possibilita motivar o aluno e
conhecer o seu repertório. Por isso, inicia com a apresentação do tema, sua contextualização e pro-
blematização. Espera-se que, ao fnal, os alunos se conscientizem sobre as consequências da modi-
fcação do meio ambiente para ecossistemas e diversas espécies. Atingir essas habilidades em sua
totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicionamentos, sem preconceitos e com na-
turalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do Projeto integrador, que são apoiados
em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais e apropriação de saberes.

RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 1o BIMESTRE

Sequências 
didáticas

Objetos de 
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Ecossistemas
Diversidade de 
ecossistemas EF07CI07

Unidade 1 – Os seres vivos e o ambiente
Capítulo 2 – Ecossistemas

2. Desastres naturais
e ambientais

Fenômenos natu-
rais e impactos 
ambientais

EF07CI08
Unidade 1 – Os seres vivos e o ambiente
Capítulo 3 – Ameaças aos ecossistemas

3. Ecossistemas e
biodiversidade

Diversidade de 
ecossistemas EF07CI07

Unidade 1 –  Os seres vivos e o ambiente
Capítulo 2 –  Ecossistemas
Capítulo 3 – Ameaças aos ecossistemas
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Projeto integrador: Conscientizar para não impactar:
conhecendo as consequências de modificações no ambiente

Objetos de conhecimento HABILIDADES

Fenômenos naturais e impactos ambientais

EF07CI08 – Avaliar como os impactos provocados por catástrofes 
naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais 
de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou 
provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.

A construção da ideia de modernidade e 
seus impactos na concepção de História
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo
Antigo: permanências e rupturas de sabe-
res e práticas na emergência do mundo 
moderno

EF07HI01 – Explicar o signifcado de “modernidade” e suas lógicas
de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia.

Produção, circulação e consumo de mer-
cadorias

EF07GE06 – Discutir em que medida a produção, a circulação e o 
consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim 
como infuem na distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

Procedimentos de apoio à compreensão  
Tomada de nota

EF67LP23 – Respeitar os turnos de fala, na participação em con-
versações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e 
na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momen-
tos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário 
etc.

Processos de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, co-
letivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e re-
cursos convencionais, alternativos e digitais.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)

Proposições didáticas

Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos listados a seguir:

1. Compreender o que é ecossistema.

2. Conhecer os componentes bióticos e abióticos dos principais ecossistemas brasileiros e sua
importância para a manutenção desses ambientes. 

3. Compreender a ideia de impacto socioambiental. 

4. Diferenciar impactos ambientais naturais de impactos ambientais causados pelo ser humano.

5. Identifcar e discutir as consequências dos impactos ambientais para as populações naturais
de um ecossistema. 

6. Compreender o conceito de ecossistema e a sua relação com o conceito de bioma.

7. Diferenciar e caracterizar os ecossistemas e biomas brasileiros. 

8. Compreender o que é biodiversidade, sua importância e a necessidade de ações sustentáveis
para a sua proteção.
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Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistos para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas durante o bimestre valorizam o foco e o recorte seletivo nos
conteúdos explicitados no Livro do Aluno, de modo que a problematização do tema a ser estudado
seja específca e contextualizada com facilidade, seguida de questionamentos para diagnosticar os
repertórios do aluno, direcionando as estratégias de busca, análise de informações e facilitando a
sua apropriação dos conceitos. Desse modo, na busca para contemplar as habilidades ganham im-
portância práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, com interação do aluno com o conteúdo,
proporcionando a ele oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científcos é individual, mas é um processo catalisado por diversos
fatores, com destaque para a interação entre alunos num grupo, rodas de conversa, seminários,
pesquisa na internet, debates e discussões. É fundamental considerar as diferenças entre eles para a
defnição de trabalhos individuais ou em grupo, como maior ou menor facilidade de entendimen-
to, oralidade, escrita e socialização.

No caso específco das temáticas “Diversidade de ecossistemas” e “Fenômenos naturais e im-
pactos ambientais”, é fundamental buscar a compreensão e a aplicação adequada do conceito de
ecossistema, destacando a sua constituição em componentes bióticos e abióticos. Nesse contexto,
procure caracterizar, para cada um, a composição de espécies, a estrutura de solo e a dinâmica cli-
mática e dos recursos hídricos para que os alunos entendam e relacionem os processos ecológicos
existentes nas paisagens brasileiras. Por outro lado, é fundamental apresentar e discutir a relação
hierárquica existente entre os conceitos de ecossistema e bioma, enfatizando que conjuntos de ecos-
sistemas interdependentes com uma comunidade biológica típica e que estão submetidos a um
mesmo clima constituem um bioma. Logo, essa ideia apresenta uma correspondência conceitual
maior com as principais paisagens brasileiras: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caa-
tinga, Pantanal e Pampas, ou Campos Sulinos. 

Evite polemizar sobre a melhor aplicação conceitual, mas mostre as possibilidades de aborda-
gem. Ainda dentro desse tema, é importante destacar a apresentação de ecossistemas peculiares e
de grande relevância, como os manguezais, que estão associados a condições abióticas bem espe-
cífcas, como regiões estuarinas submetidas à ação das marés e de grande circulação e mistura de
águas marinhas e fuviais. A comunidade dos manguezais é um excelente objeto de estudo para re-
lacionar as adaptações biológicas animais e vegetais aos componentes abióticos que os constituem. 

A partir dessa caracterização dos ecossistemas, tornam-se mais evidentes e de fácil percepção e
entendimento, para os alunos, as possíveis consequências de impactos ambientais sobre a biodiver-
sidade e seus componentes abióticos. As diversas populações biológicas e suas relações com o am-
biente  devem ser o  principal  objeto  de seu encaminhamento pedagógico,  as  quais,  assim,  vão
receber a respectiva atenção dos alunos para que eles compreendam, em suas dinâmicas, os possí-
veis efeitos e alterações associados às atividades humanas ou fenômenos naturais. Com essa práti-
ca pedagógica, tornam-se claras, portanto, a vulnerabilidade e a fragilidade dessas áreas naturais e
a correspondente importância indiscutível de políticas públicas ambientais que privilegiem sua
conservação, preservação, proteção e recuperação. 

Evite visões catastrofstas e que associem apenas ao ser humano o perfl ou papel “destruidor”
da natureza. Procure substituir esse rótulo por “modifcador”, uma vez que a recuperação ambien-
tal de áreas degradadas também pode ser consequência da atividade humana. Assim, os alunos
formam argumentos e se posicionam diante das questões específcas a que forem submetidos. Pro-
cure esclarecer que os impactos podem ter duração, intensidade e abrangência diferentes. Logo,
devem ser estudados de maneira sistemática, mais ampla e integradora. Nesse sentido, o desastre
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ambiental de Mariana (MG) pode ser utilizado como estudo de caso, promovendo uma discussão
conceitualmente rica. 

Esse encaminhamento promoverá a refexão do aluno em nível individual e coletivo com o in-
tuito de sensibilizar e gerar mudanças de atitude. Dessa forma, utilize problematizações e pesquisa
para incentivá-los  na busca de informações,  na formação de argumentos e,  posteriormente,  no
compartilhamento de ideias. Tendo isso em vista, algumas sugestões específcas para o desenvolvi-
mento das habilidades propostas nesse bimestre são:

EF07CI07

• Selecione textos e imagens que abordam o tema.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

EF07CI08

• Proponha estudo de casos que abordam o tema.

• Elabore questionamentos que levem à refexão e ao debate de ideias.

•Organize atividades de pesquisa para obter informações a respeito de catástrofes e impactos
ambientais.

Sugestão de recursos recorrentes

Durante o encaminhamento do material digital, é fundamental adotar algumas atividades re-
correntes em sala de aula que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e
as específcas de Ciências da Natureza. A seguir, estão elencadas algumas sugestões.

• Incentive os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens, simulações.

•Procure organizar visitas técnicas a uma área natural protegida, como parques e jardins botâ-
nicos, ou elaborar estudos do meio com a construção de um roteiro que permita amplas e inte-
gradoras abordagens.

• Selecione  vídeos  e  flmes  sobre  a  temática  ambiental  contemplada  pelas  habilidades  da
BNCC propostas para este bimestre, os quais permitam refexões, formação de argumentação
e posicionamentos a respeito das consequências  socioambientais  das atividades humanas,
das articulações da sociedade perante intervenções impactantes sobre a natureza e do papel
do poder público diante dessas questões.

•Proponha pesquisas individuais e coletivas,  rodas de conversa, apresentações, compartilha-
mento de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo a criar um ambi-
ente colaborativo e autônomo entre os alunos.

•Auxilie e incentive a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamento
de informações para a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentive a produção de textos autorais e inéditos, em vez da cópia de textos prontos, e sua di -
vulgação aos colegas ou à comunidade por meio da internet.

•Acompanhe as atividades que envolvem interpretações de texto. Verifque se há difculdades
associadas ao vocabulário ou à estrutura do texto e auxilie os alunos quando necessário. Monte
com eles um glossário com termos científcos.

A utilização de recursos recorrentes facilita ao professor a identifcação rápida das difculdades
de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replanejamento das au-
las e superação das difculdades elencadas. Sugere-se, desse modo, a utilização de atividades di-
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versifcadas com a retomada dos conteúdos essenciais nos quais os alunos não apresentaram de-
sempenho satisfatório. 

Competências gerais a serem alcançadas

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, so-
cial, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colabo-
rar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a refexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, dos locais às mundiais, e
também participar de práticas diversifcadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática
e científca, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, signifcativa, refexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confáveis, para formular, negociar e de-
fender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global,
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de confitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da di-
versidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, fexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10).
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Competências específicas de Ciências da Natureza a 
serem alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científco como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza,
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científca, de modo
a sentir segurança no debate de questões científcas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafos  do  mundo  contemporâneo,  incluindo
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confáveis e negociar e
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a
si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos soci-
ais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, signifcativa, refexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, fexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões  frente a questões científco-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 322)

Recursos para o professor

• BEGON, M; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C .R. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. São Paulo: 
Artmed, 2007.

Aborda diversos princípios ecológicos, como os conceitos de ecossistemas e biomas.

• CUBA, M. A. Educação ambiental nas escolas. ECCOM, v. 1, n. 2, 2010.

• ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

Este livro aborda os conceitos de ecossistemas e biomas. Discute sobre a necessidade de ensinar a 
educação ambiental nas escolas de forma efciente para que haja a conscientização dos alunos e mudanças na
qualidade de vida.
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O que é essencial para avançar nos estudos

As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilida-
des específcas de conteúdos e atitudes, que são fundamentais para os alunos terem condições de
dar continuidade aos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização, apropriação e construção de sabe-
res e conhecimentos, habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do traba-
lho. Assim, as sequências didáticas buscam maior efetividade nas aprendizagens essenciais, que
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.

EF07CI07 ‒ Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantida-
de de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando es-
sas características à fora e fauna específcas.

EF07CI08 ‒ Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo
ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
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Sequências didáticas
A seguir, estão dispostas três sequências didáticas baseadas nas habilidades da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF07CI07 e EF07CI08, “Di-
versidade de ecossistemas” e “Fenômenos naturais e impactos ambientais”. As sequências didáticas
contemplam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específcas a eles relaciona-
das. Foram programadas para uma duração de três a quatro aulas de aproximadamente 50 minutos,
podendo ser adaptadas de acordo com a proposta do professor. Ao fnal das sequências didáticas,
são sugeridas dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas de gabari-
to, reorientações e sugestão de fcha de acompanhamento individual para auxiliar na avaliação do
desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas é importante considerar que
o conhecimento científco é construído com base em questionamentos e observações. Além disso, o
ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los auxilia a formação do pensamento crítico e do
raciocínio lógico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações com base no le-
vantamento de hipóteses viáveis, sendo essas passíveis de serem testadas por meio de observações
ou do encaminhamento de práticas em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais
ativa, ou seja, na qual parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que sejam uti -
lizadas para ampliar, apoiar, fxar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além disso, elas podem
ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e dos perfs das salas em que fo-
rem trabalhadas. 
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1. Ecossistemas

Objetivos de aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidades

• Compreender o que é ecossistema.
• Conhecer os componentes bióticos e 

abióticos dos principais ecossistemas 
brasileiros e sua importância para a 
manutenção desses ambientes. 

• Diversidade de 
ecossistemas

EF07CI07 ‒ Caracterizar os principais 
ecossistemas brasileiros quanto à 
paisagem, à quantidade de água, ao 
tipo de solo, à disponibilidade de luz 
solar, à temperatura etc., 
correlacionando essas características à
flora e fauna específcas.

Recursos para o professor

• BEGON, M; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C. R. Ecologia: de 
indivíduos a ecossistemas. Porto Alegre (RS): Artmed Editora, 
2007, p. 752.

• ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de ecologia. 
Tradução Pégasus Sistemas e Soluções. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de Ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
Um ecossistema é qualquer unidade do ambiente que inclui os organismos, componentes bióti-

cos, em uma dada área, que interagem entre si e com o ambiente físico, químico e geológico ao seu
redor, envolvendo trocas de energia e circulação de matéria (ODUM; BARRETT, 2008, p. 18). É com-
posto, portanto, de:

i) componentes bióticos: seres vivos; 

ii) componentes abióticos: que podem ser físicos, como a radiação solar, a temperatura, a luz, a
água do solo, a umidade do ar, os ventos, entre outros; químicos, como os nutrientes presentes nas
águas e nos solos; ou geológicos, como a estrutura e tipo das rochas e do solo, de suas dinâmicas e
dos mecanismos que os alteram. 

Pelos seus componentes, é possível perceber que um ecossistema pode ser aquático ou terres-
tre e ter uma grande ou pequena área. Num ecossistema existem várias populações distintas de se-
res vivos, ou seja, de espécies diferentes que, juntas, formam uma comunidade biológica, também
chamada de biocenose ou biota. 

Certos ecossistemas podem interagir, ser interdependentes e, por proximidade, formar os biomas,
que são caracterizados por apresentar grandes dimensões, uniformidade climática e homogeneidade
em seus componentes bióticos e abióticos característicos.  Os principais biomas terrestres são a tundra,
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a floresta boreal, a floresta temperada, a floresta tropical, os campos e os desertos. No Brasil, os princi-
pais exemplos são a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, os Campos Sulinos, ou Pam-
pas, e o Pantanal.

Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática e o laboratório de Ciências.

• Providenciar a impressão de imagens dos biomas brasileiros.

• Projetor multimídia.

• Solicitar um espaço na escola para a exposição dos cartazes produzidos pelos alunos e, se houver site, 
blog ou rede social da escola, verifcar a possibilidade de divulgação de atividades, por exemplo, a criação de 
um informativo no formato de fôlder e a publicação na internet dos produtos fnais feitos pelos alunos.

• Providenciar com antecedência os materiais para a última aula (mapa dos biomas). 

Material:
• 12 cartolinas (uma por grupo – cada grupo deve ter até quatro integrantes);

• computadores ou celulares com acesso à internet. Se necessário, redistribua os alunos nos gru-
pos, conforme a disponibilidade de aparelhos com acesso à internet. Oriente-os a utilizar o
aparelho em sala apenas para a pesquisa;

• lápis de cor, canetas coloridas e/ou giz de cera;

• 6 tesouras sem pontas;

• 6 tubos de cola;

• 1 pacote de massinha de modelar contendo cores diferentes por grupo;

• 6 imagens de cada bioma brasileiro que deem destaque à paisagem característica (especialmen-
te às espécies vegetais);

• 1 imagem de uma bromélia que tenha acúmulo de água entre suas folhas, com insetos e outros
artrópodes;

• 36 palitos de churrasco cortados em três partes iguais;

• folhas A4 (6 folhas para a atividade do mapa de massinha e uma para cada dupla de alunos
para atividade de colagem);

• 1 mapa físico do Brasil, grande (formato de pôster ou banner), que dê destaque às vegetações.
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Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam as pesquisas necessárias durante o 
encaminhamento da aula.

Sugere-se que a aula se inicie na sala de informática. Entretanto, isso pode ser adaptado conforme as 
condições da escola.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito do conceito
de ecossistema e seus componentes. As atividades realizadas nesta aula se baseiam em pesquisa e
serão denominadas, em seu conjunto, como Atividade 1.

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• Por que o ecossistema é um sistema? O que isso implica?

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer observações a respeito de situações do cotidiano
a fm de levantar hipóteses sobre essa questão. Dê exemplos para que eles tenham referências para
refletir e construir seu pensamento, como: 

• Pensando num computador, sabemos que há nele um sistema computacional. Do que se trata
esse sistema?

• O que acontece se retirarmos um componente do sistema computacional? 

• E, se retirarmos ou modifcarmos algum componente de um ecossistema, poderá haver dese-
quilíbrio nesse sistema? Quais são as possíveis consequências disso?

Informações para o professor

Oriente os alunos durante a pesquisa para procurar informações sobre o que é um sistema (defnição), 
ajudando-os a entender a intrínseca relação entre seus componentes. Isso servirá de base para que eles 
identifquem um ecossistema como um tipo de sistema. Além disso, possibilitará que eles relacionem a 
interação necessária entre seus componentes (bióticos e abióticos). A seguir, estão dispostas algumas fontes 
que podem ser utilizadas para a pesquisa:

• COURSERA. O que é sistema? s/d. Disponível em: <https://pt.coursera.org/lecture/controle/o-que-e-
sistema-mPnat>. Acesso em: 8 ago. 2018. 

Solicite que assistam ao vídeo e, com base no exemplo do reservatório de água, ajude-os a compreender 
que os componentes que fazem parte de um sistema devem operar conjuntamente para o funcionamento de 
todo o sistema. Ao fnal, espera-se que eles consigam compreender o que constitui um sistema, 
independentemente do exemplo utilizado.

• SCRATCHED. Scratch e o pensamento sistêmico. Disponível em: <http://scratched.gse.harvard.edu/sites/
default/files/scratch_e_o_pensamento_sistemico.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2018. 

Peça que os alunos realizem a leitura do início do texto, em que são discutidos alguns elementos essenciais 
de qualquer sistema. Em seguida, é apresentado o pensamento sistêmico, algo importante para o ensino da 
ecologia e que, apesar da complexidade, pode ser entendido pelos alunos com o auxílio do professor.
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A intenção é que os alunos tentem apresentar argumentações sobre as várias partes existentes
num computador que formam um sistema computacional. Dessa forma, auxilie-os a pensar se, com a
falta de uma dessas partes, o computador funcionaria ou não. O intuito é que eles concluam que um
sistema necessita de todas as suas partes interagindo e operando conjuntamente para funcionar. 

Depois, solicite exemplos de outros sistemas e questione-os se podem ou não ser relacionados
com a ideia de ecossistema. Peça que anotem seus posicionamentos para serem expostos posterior-
mente em uma roda de conversa ao fnal da aula. Nesse momento, auxilie-os a perceber que um
ecossistema é um sistema com vários componentes interagindo para seu funcionamento e para a
manutenção das espécies. Quando se retiram ou se modifcam seus componentes, como ocorre
com a alteração da temperatura ou a extinção de uma espécie, todo o ecossistema pode ser afetado
pelo desequilíbrio.

Proponha que, se ainda restarem dúvidas sobre o entendimento do conceito, os alunos as ex-
ponham coletivamente durante o fechamento da aula, na roda de conversa. Destaque que num
ecossistema os seres vivos estão constantemente interagindo entre si e com os fatores abióticos do
ambiente. Em seguida, projete a imagem da bromélia e pergunte a eles:

• Essa imagem representa um ecossistema?

Esse questionamento permite desdobrar o conceito de ecossistema sobre os aspectos: riqueza
de espécies (biodiversidade), limites, tamanho, fragilidade, fatores ou componentes abióticos e
bióticos,  entre outros.  Incentive-os a pensar e formular respostas,  evidenciando na imagem a
existência de outros seres vivos além da própria bromélia, como insetos, outros artrópodes, e de
fatores abióticos, como a água acumulada, a luz e o vento. É possível que os alunos tenham dif -
culdade de compreender que um microambiente como a bromélia se caracterize como um ecos-
sistema. Dessa forma, é importante destacar a interação existente entre os seres vivos e deles com
componentes abióticos presentes na imagem. Durante a discussão, dê outros exemplos de micro -
ambientes, como jardins e recifes de corais. Pergunte-lhes, então:

• Todos os ecossistemas são terrestres?

Incentive-os a pensar e formular respostas com base na pesquisa realizada e auxilie-os a perce-
ber que existem vários tipos de ecossistemas, com base nas diferentes características do ambiente e
dos seres vivos que os compõem, não se restringindo ao ambiente terrestre. Solicite aos alunos que
registrem seus resultados de pesquisa. Ao fnal dos levantamentos, proponha uma discussão cole-
tiva para que construam juntos suas conclusões.

Em seguida, solicite a seguir que pesquisem e preencham a tabela, conforme o modelo abaixo,
com alguns ecossistemas existentes, segundo Odum e Barrett (2008). Essa atividade tem por objeti-
vo destacar a diversidade de ecossistemas existentes, inclusive em ambientes aquáticos. Incentive-
-os a pesquisar outros ecossistemas para complementar a tabela e, ao fnal, discutir coletivamente
para ampliar o conhecimento de todos e corrigir possíveis erros conceituais. Disponibilize cerca de
30 minutos para essa atividade. 
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Ecossistemas Fatores bióticos Fatores abióticos

Oceano Grande diversidade de peixes, 
mamíferos, algas etc.

Água salgada, variação de temperatura em 
diferentes profundidades; luz solar; ventos.

Caverna

Fontes hidrotermais

Manguezais

Mata dos Cocais

Rio Doce

Restinga

Mata de Araucária

Para fnalizar, proponha o compartilhamento de informações entre a turma numa roda de con-
versa. Avalie as informações coletadas e, se necessário, faça correções e tire dúvidas que podem ter
surgido no decorrer da construção do conhecimento pelos alunos.

Aula 2

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o 
encaminhamento da aula. Verifique, caso haja um blog, site ou rede social da escola, a possibilidade de 
divulgar os fôlderes. Sugere-se que a aula se inicie na sala de informática. Entretanto, isso pode ser adaptado
conforme as condições da escola.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da relação
existente entre ecossistemas e biomas, entender os limites da aplicação dos dois termos e caracteri-
zar os principais ecossistemas e biomas brasileiros.

Retome brevemente as informações e discussões da pesquisa da aula anterior e direcione os
alunos para uma nova pesquisa na sala de informática. Pergunte: 

• Ecossistema e bioma são sinônimos? Explique a diferença.

• Qual dos dois conceitos representa uma área de dimensões muito maiores que a outra? Expli-
que e exemplifque.

• Qual é a relação entre os dois conceitos?

Com base nas pesquisas realizadas, auxilie-os a formular as respostas. É importante que consi-
gam diferenciá-los e que compreendam que um bioma pode agrupar vários ecossistemas, caracte-
rizados  pela  fauna  e  flora  específcas.  Destaque  que  os  biomas  terrestres  são  identifcados
principalmente por sua vegetação dominante (ODUM e BARRET, 2008, p. 413).
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Informações para o professor

Biomas aquáticos são difíceis de limitar e caracterizar devido à homogeneidade do meio aquático 
comparado ao meio terrestre. São geralmente agrupados como províncias marinhas determinadas pelas 
características físicas e químicas do ambiente.

Para auxiliar na formulação de respostas e considerando que a aula estará ocorrendo na sala
de informática, disponibilize 20 minutos para que os alunos pesquisem os temas levantados com as
duas questões,  os  principais  biomas brasileiros e mundiais  existentes.  Além disso,  solicite  que
construam uma tabela, como o exemplo abaixo.

Biomas mundiais
Características

Quantidade de água, tipo de solo, disponibilidade de luz solar,
temperatura, fauna, flora etc.

Tundra

Taiga

Florestas temperadas

Florestas tropicais

Campos 

Desertos

Biomas brasileiros
Características

Quantidade de água, tipo de solo, disponibilidade de luz solar,
temperatura, fauna, flora etc.

Caatinga

Cerrado

Mata Atlântica

Amazônia

Pantanal

Campos Sulinos ou Pampas
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Em seguida, faça os seguintes questionamentos:

• Os biomas brasileiros são diferentes dos outros existentes no mundo?

• Quais são os componentes característicos dos principais biomas no Brasil e no mundo?

Em seguida, peça que compartilhem com a turma as características ambientais a seguir.

• Regiões onde são encontrados 

Solicite que elenquem as características ambientais específcas desses biomas, como temperatu-
ra, fauna, flora, umidade, adaptações dos seres vivos lá existentes etc.

• Fauna e flora

Peça que discutam as adaptações das espécies às características ambientais, como a vegetação
caducifólia das florestas temperadas e os espinhos da vegetação de desertos quentes.

• Biodiversidade 

Solicite que façam comparações entres os biomas, como o fato de a biodiversidade ser mais
abundante nas florestas tropicais do que nas temperadas.

• Reserva de água dos ambientes e sua relação com a composição florística

Nos campos, por exemplo, há pouca reserva de água se comparada à das florestas tropicais,
um dos fatores responsáveis pela presença de vegetação rasteira e arbustiva.

• Pluviosidade e umidade

• Tipos de solo e outras características que julgar convenientes

Solicite, então, aos alunos que utilizem os computadores para elaborar um informativo em for-
mato de fôlder para os outros alunos da escola sobre a relação entre ecossistemas e biomas, carac-
terizando  e  descrevendo  ao  menos  dois  exemplos  de  cada.  Oriente-os  a  inserir  imagens,
fotografas, fguras retiradas de sites confáveis da internet, e textos autorais sobre o tema com as
referências consultadas. Caso a escola tenha algum blog, rede social ou site, verifque a possibilida-
de de divulgar os fôlderes por esse meio.

Como atividade extraclasse, peça aos alunos que se organizem em cinco grupos, informando-
-lhes que cada grupo fcará responsável por pesquisar sobre um bioma brasileiro. Todos os inte-
grantes do grupo deverão trazer suas pesquisas para a próxima aula com informações registradas
no caderno e imagens. Peça que destaquem as características ambientais de cada bioma: 

• fatores abióticos (como temperatura, fogo, tipo de solo, umidade e recursos hídricos, pluviosi-
dade, área total etc.) e suas características;

• características dos seres vivos, especialmente da flora (comunidade vegetal, buscando especif-
car o tipo de fsionomia vegetal e os principais grupos representativos da biodiversidade e
suas adaptações, como a existência de espinhos como modifcação de folhas e o armazenamen-
to de água no caule de certas vegetações da caatinga). 

Incentive-os também a pesquisar sobre os problemas socioambientais encontrados nesses bio-
mas, como a expansão agropecuária e a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, a expan-
são urbana e a comercialização de espécies nativas na região da Mata Atlântica, a destruição do
cerrado, que pode pôr em riscos importantes bacias hidrográfcas do país, entre outros exemplos.
Peça que considerem e destaquem a degradação e a conservação ambientais.
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Aula 3

Dicas de organização

Sugere-se que, já no início da aula, o professor solicite que os alunos se reúnam em grupos conforme o 
bioma que se comprometeram a pesquisar.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito dos princi-
pais biomas brasileiros, com montagem de cartazes e apresentação.

Com os alunos já reunidos em grupos, relembre-os da pesquisa feita como atividade extra-
classe. Entregue a cada grupo uma cartolina e peça que reúnam as informações encontradas, dis -
cutam e montem os cartazes. Eles poderão colar trechos das pesquisas e imagens ou escrever e
desenhar, utilizando-se de canetas coloridas, lápis de cor ou giz de cera. Disponibilize 20 minu -
tos para essa atividade.

No decorrer da montagem, oriente-os a destacar os principais pontos da pesquisa proposta no
fnal da aula 2.

Após a fnalização das montagens, peça que os grupos apresentem ao restante da sala as infor-
mações coletadas acerca de cada bioma. Para que eles realmente se apropriem dos novos saberes, é
fundamental que interajam com o conteúdo ativamente, por exemplo, com um breve compartilha-
mento de pesquisas, um pequeno e simples seminário ou uma roda de conversa sobre os biomas
brasileiros estudados. Essa prática seria essencial para a continuidade do estudo e para a promo-
ção de construção de conhecimento. 

Aula 4

Dicas de organização

Reserve previamente o laboratório de Ciências para que os alunos realizem a montagem da atividade.

Sugere-se que o professor providencie previamente palitos de churrasco já cortados em três partes e as 
imagens dos ecossistemas já impressas.

O objetivo dessa aula é sistematizar e sintetizar os conhecimentos acerca dos principais ecos-
sistemas e biomas brasileiros tendo como base a montagem de um mapa.

Já no laboratório de Ciências, peça aos alunos que se reúnam nos grupos da aula 2. Em segui-
da, distribua para cada grupo:

• 1 cartolina;

• massinhas de modelar de 6 cores diferentes;

• 1 imagem de cada bioma;

• 1 folha A4;

• 1 cola e 1 tesoura sem ponta (caso os alunos não tenham);

• 6 palitos de churrasco cortados em três partes;

• mapa dos biomas brasileiros.

Com os materiais já distribuídos aos grupos, passe as informações para montagem da atividade:
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Roteiro da atividade: Construindo o mapa dos biomas brasileiros

1. Tendo como base o mapa do Brasil, desenhe na cartolina o contorno do mapa e, com o auxí-
lio de um lápis, divida o interior do contorno de acordo com os biomas brasileiros. Em se-
guida, preencha as áreas de cada bioma com massinhas de cores diferentes.

• Primeiro preencha o mapa com as massinhas; depois de preenchê-lo completamente, veri-
fque se a disposição das cores está correta. Utilize cola para fxar a massinha utilizada em
cada região. A intenção é que, ao fnal, as massinhas não se misturem em cima da cartoli-
na, descaracterizando o mapa. 

2. Com a folha A4, elabore placas informativas sobre cada bioma, destacando o nome dos bio-
mas,  suas principais  características e  pelo menos um problema socioambiental.  Deve ser
montada ao menos uma plaquinha para cada bioma. 

3. Cole as placas informativas nos palitos de churrasco.

4. Espete cada palito em sua posição correta (dentro da área de cada bioma).

Nos dez minutos fnais da aula, solicite aos alunos que realizem um rodízio para visualizar os
mapas dos colegas. Peça que os grupos permaneçam em seus lugares com seus mapas e, um a um,
se desloquem pelos mapas dos colegas.

Caso seja possível, exponha os mapas montados aos demais alunos da escola.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a
produção de um material escrito – anotações no caderno, cartazes e mapa de massinha. Todas es-
sas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que
não fcaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifque
se eles elaboram argumentos coerentes e signifcativos, mencionando os conceitos discutidos em
sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Mônica e Samuel precisam criar um cartaz para a aula de Ciências sobre as principais
características dos biomas brasileiros, e cada um escolheu um bioma. Mônica preferiu
o Cerrado, e Samuel, a Amazônia. Se você pudesse ajudá-los a criar o cartaz, quais
características desses biomas você destacaria?

2. Sabemos que existem vários ecossistemas no planeta. Apesar das diferenças entre
eles, todos possuem componentes que interagem entre si. Explique que componentes
são esses e dê exemplos.

Respostas: 
1. Mônica, ao elaborar o cartaz dando destaque ao Cerrado, precisaria destacar que esse bioma

é o segundo maior da América do Sul e, no Brasil, ocupa cerca de 20% do território. Sua ve -
getação é formada por arbustos com galhos tortuosos e de pequeno porte, com cascas gros-
sas e raízes profundas (adaptação para a busca de água em regiões profundas do solo, em
épocas de seca). Seria importante que ela destacasse que este é um bioma com grande biodi-
versidade, mas que sofreu muitas intervenções humanas, como desmatamento para agrope-
cuária, levando várias espécies ao risco de extinção. 

Já Samuel, ao destacar a Amazônia, precisaria caracterizá-la como o maior bioma brasileiro.
É uma floresta tropical formada por vegetação de diferentes tamanhos, inclusive árvores de
grande porte. Seu solo é muito rico em matéria orgânica, umidade e sombreamento, que ga-
rantem a decomposição de folhas, frutos e animais, liberando no solo nutrientes importantes
para a manutenção da vegetação nativa. Esse bioma é conhecido pela vasta biodiversidade,
incluindo inúmeras espécies de animais, vegetais e decompositores. 

2. Os ecossistemas são formados por componentes bióticos e abióticos. Os bióticos são os seres
vivos, como vegetais, animais e microrganismos. Os abióticos podem ser físicos (a radiação
solar, a temperatura, a luz, a umidade, os ventos), químicos (nutrientes presentes nas águas
e nos solos) ou geológicos (solo). 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem. Ele pode procurar formas efcazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando
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na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim
Não 

completamente
Não

Compreendi os conceitos de ecossistema e bioma?

Identifiquei facilmente a composição de ecossistemas?

Compreendi as principais características dos biomas brasileiros?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
• BEGON, M; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C. R. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. Porto

Alegre: Artmed Editora, 2007. p. 752. 

• COURSERA. O que é sistema? Disponível em: <https://pt.coursera.org/lecture/controle/o-que-e-
sistema-mPnat>. Acesso em: 8 ago. 2018. 

• ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de ecologia. Trad. Pégasus Sistemas e Soluções. São
Paulo: Cengage Learning, 2008.

• SCRATCHED. Scratch e o pensamento sistêmico. Disponível em:
<http://scratched.gse.harvard.edu/sites/default/fles/scratch_e_o_pensamento_sistemico.pdf>.

Acesso em: 8 ago. 2018.
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2. Desastres naturais e ambientais

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades

•Compreender a ideia de impacto 
socioambiental. 

• Diferenciar impactos ambientais 
naturais de impactos ambientais 
causados pelo ser humano.

•Identificar e discutir as consequências 
dos impactos ambientais para as 
populações naturais de um ecossistema. 

•Fenômenos naturais e 
impactos ambientais

EF07CI08 ‒ Avaliar como os impactos 
provocados por catástrofes naturais 
ou mudanças nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de um 
ecossistema afetam suas populações, 
podendo ameaçar ou provocar a 
extinção de espécies, alteração de 
hábitos, migração etc.

Recursos para o professor

• BEGON, M; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C. R. Ecologia: de 
indivíduos a ecossistemas. Porto Alegre: Artmed Editora, 2007. p. 752. 

• MATA-LIMA, H. et al. Impactos dos desastres naturais nos 
sistemas ambiental e socioeconômico: o que faz a diferença?
Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 45-64, jul.-set. 2013. 
Disponível em: <www.scielo.br/pdf/asoc/v16n3/v16n3a04.pdf>. 
Acesso em: 30 jul. 2018.

• ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de ecologia. Trad. 
Pégasus Sistemas e Soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou na sala de informática.

Introdução do tema
Os ecossistemas são caracterizados pela existência de seres vivos que interagem entre si e com 

o ambiente à sua volta, composto de fatores físicos, químicos e geológicos. Essa interação possibili -
ta que os ecossistemas se mantenham em equilíbrio dinâmico, ou seja, em autorregulação, pois há 
constante troca de energia e materiais. 

No entanto, diversos fatores naturais ou associados às atividades humanas podem desequili-
brar um ecossistema, alterando a sua capacidade de autorregulação, sua estrutura ou composição 
de espécies. Isso pode gerar consequências para as populações dos seres vivos que ali habitam, 
como animais, vegetais e microrganismos. Os seres humanos fazem parte do ambiente e, direta ou 
indiretamente, interagem com os componentes de diferentes ecossistemas. Portanto, as consequên-
cias dos impactos ambientais ocorridos nos ecossistemas podem também se refletir sobre a espécie 
humana, individual ou socialmente. 
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Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática.

• Solicitar um espaço na escola para exposição dos cartazes produzidos.

• Verificar a possibilidade de disponibilizar as gravações das apresentações no site, rede social ou blog
da escola. 

Material:
• cartolinas (uma por grupo – cada grupo deve ter cinco alunos);

• lápis de cor, canetas coloridas e/ou giz de cera;

• tesouras sem ponta;

• colas.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o 
encaminhamento da aula. Sugere-se que a aula se inicie na sala de informática para que haja tempo 
suficiente para a atividade. Entretanto, isso pode ser adaptado conforme as condições da escola.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da ideia de 
impacto ambiental e suas consequências sobre os ecossistemas. Com base nisso, eles poderão bus-
car os principais tipos de fenômenos naturais ou causados pelo ser humano e suas principais con-
sequências aos componentes do meio ambiente. 

Inicie a aula fazendo as seguintes perguntas aos alunos, com o intuito de que eles elaborem hi-
póteses sobre as alterações ambientais e suas consequências: 

• Em 2015, aconteceu um desastre ambiental no município de Mariana, no estado de Minas Ge-
rais. Vocês sabem o que aconteceu?

• Quais alterações o desastre ocasionou nos componentes não vivos (abióticos) dos ecossistemas? 

• Quais alterações o desastre ocasionou nos componentes vivos (bióticos) dos ecossistemas?

• Quais foram as consequências para a população local?

Escute suas hipóteses. Esclareça brevemente, e sem aprofundar as ideias, que os componentes 
abióticos do ambiente são representados pelo ar, pelos recursos hídricos e pelo solo. Incentive-os a 
pensar que esses componentes podem sofrer alterações, como o aumento da temperatura do ar, do 
índice de chuvas e da intensidade dos ventos, a perda da potabilidade da água, a mudança da es-
trutura do solo e a erosão, entre outras. E que os componentes bióticos, representados pelos seres 
vivos, também podem sofrer alterações. Suas populações podem diminuir, seus integrantes podem 
parar de se reproduzir, migrar para outros locais ou sofrer extinção local. 

Depois, oriente-os a fazer observações sobre situações do cotidiano a fim de levantar outros 
questionamentos e hipóteses sobre cada uma das situações levantadas. Dê exemplos para que eles 
tenham referências para refletir e construir seu pensamento, como: impermeabilização do solo e as 
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enchentes urbanas, pouca arborização nas cidades e a sua relação com altas temperaturas e baixa 
umidade do ar. Em contrapartida, relacione como a sensação térmica e a umidade do ar são dife-
rentes em áreas mais arborizadas da cidade ou em florestas (caso haja algum horto florestal ou bos-
que na cidade, pode-se utilizá-los para fazer essa relação) e proponha que busquem entender as 
consequências do desmatamento em áreas naturais. A intenção é de que eles relacionem as ações 
humanas e os fenômenos naturais com as alterações no ambiente, muitas das quais podem prejudi-
car a fauna, a flora e as populações humanas locais. Peça que os alunos relacionem tais alterações 
com o ocorrido em Mariana (MG).

Auxilie-os durante a discussão na formulação de hipóteses. Deixe claro que uma hipótese não 
é pergunta. Trata-se de uma resposta viável e apoiada em concepções e conhecimentos prévios,  
que será confirmada com a coleta e análise de dados, informações e resultados de experimentos.  
Com base na discussão acerca dos questionamentos propostos e os levantados pelos alunos, ajude-
-os a entender a dimensão dos impactos e a relacionar ações pontuais, como a queimada de um ter-
reno baldio ou a retirada de árvores, e ações em larga escala, como o desmatamento ocorrido na 
Amazônia para criação de gado e o desastre ocorrido no município mineiro. 

Depois das discussões e do levantamento de hipóteses, solicite aos alunos que pesquisem tex-
tos, reportagens e imagens sobre os questionamentos levantados no início da aula e informações 
sobre o desastre ambiental ocorrido em Mariana, atentando para:

• Como ocorreu o acidente responsável pela geração dos impactos observados? Explique.

• Apenas a região do acidente foi afetada?  Qual foi a dimensão do impacto, ou seja, o prejuízo 
se estendeu a que regiões?

• Como o acidente afetou a fauna? Explique.

• Como o acidente afetou a flora? Explique

• Como a população humana local foi prejudicada? 

• O impacto em Mariana afetou populações humanas de outras localidades? 

• O acidente causou risco de extinção e migração de espécies?

• Esse desastre pode ser considerado um desastre natural ou foi causado pelo ser humano? Qual 
a diferença entre esses dois tipos de desastres?

• Alguma empresa ou pessoa foi responsabilizada? 

• Como o governo federal se posicionou no caso?

• O que foi feito para minimizar os impactos do desastre?

• Desastres naturais também impactam o ambiente? Eles podem ser agravados por ações humanas? 

• Além do ocorrido no município mineiro, pesquise sobre outros grandes desastres que gera-
ram graves impactos ambientais nos ecossistemas. Escolha um dos grandes desastres pesqui -
sados e levante seus impactos para o ambiente, como risco de extinção local de espécies e mi-
gração de populações.
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Informações para o professor

É considerado um desastre ambiental o acontecimento que gera danos e prejuízos incalculáveis e de 
difícil restituição. É denominado desastre natural o causado por um fenômeno natural intenso, como 
terremoto, tsunami, erupção vulcânica e furacão; e desastre ambiental antropogênico o causado por ação ou 
omissão humana, como a contaminação de rios, vazamentos de petróleo e incêndios florestais.

Para mais informações sobre desastres naturais agravados pelas ações antrópicas, sugere-se o artigo: 

• MATA-LIMA, H. et al. Impactos dos desastres naturais nos sistemas ambiental e socioeconômico: o que 
faz a diferença? Ambiente & Sociedade, v. 16, n. 3, 2013.  Disponível em: <www.scielo.br/pdf/asoc/
v16n3/v16n3a04.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2018.

Oriente-os a coletar as informações e escrever os principais tópicos no caderno para fazer o 
compartilhamento e a contextualização na próxima aula.

Aula 2

Dica de organização

Sugere-se que o professor faça a leitura prévia da reportagem “Relembre os principais desastres 
ambientais ocorridos no Brasil”, do Portal EBC, 2015. Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/meio-
ambiente/2015/11/conheca-os-principais-desastres-ambientais-ocorridos-no-brasil>. Acesso em: 27 jul. 2018.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito dos desas-
tres naturais e ambientais causados pelo ser humano e suas consequências sobre os seres vivos, in-
cluindo risco de extinção de espécies e a migração.

Inicie a aula solicitando aos alunos que reúnam as informações coletadas na pesquisa da aula 
passada. Primeiro, peça que expliquem as diferenças entre desastres naturais e aqueles causados 
pelos seres humanos. Crie na lousa uma tabela, como no modelo abaixo, e peça que exponham os 
resultados encontrados na pesquisa. Com isso, todos poderão se apropriar dos novos saberes, com-
partilhar suas informações, participar e auxiliar na construção do conhecimento do outro. Anote as 
observações dos alunos, complemente com exemplos e peça que eles copiem a tabela no caderno. 

Desastres ambientais naturais Desastres ambientais causados pelo ser humano

Terremoto Desastre radioativo ocorrido em Goiânia (GO).

Depois, crie na lousa outra tabela para organizar as respostas sobre os questionamentos a res-
peito do acidente de Mariana. Na primeira coluna, destaque as perguntas e, na segunda, deixe es-
paço para os registros das observações dos alunos, como no modelo abaixo:

Questionamentos sobre Mariana (MG) Respostas

Quais regiões foram afetadas?

Quais são os impactos sobre a fauna e a flora?

Quais são os impactos sobre a população daquela região?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



30

Questionamentos sobre Mariana (MG) Respostas

Quais são os impactos sobre outras pessoas?

Gerou extinção e migração de espécies? Exemplos.

Quem foram os responsáveis?

O que foi feito para minimizar os impactos causados?

O que mais poderia ser feito para minimizar os impactos e 
evitar novos desastres como esse?

Após o preenchimento da tabela, solicite a todos os alunos que a copiem no caderno. 

Em seguida, auxilie-os a expor seus conhecimentos sobre outros desastres com base em repor-
tagens que possam ter visto ou lido. Por meio de uma discussão coletiva numa roda de conversa,  
auxilie-os a entender e relacionar as possíveis consequências dos desastres naturais sobre os seres 
vivos e sobre os componentes abióticos do ambiente. Ajude-os a perceber que a vegetação, a fauna 
e o solo estão interligados, de modo que construam um raciocínio que associe impactos no solo  
com consequências sobre a vegetação e os animais. Aproveite para lembrá-los de que o desastre 
ambiental de Mariana, em Minas Gerais, é considerado, até o momento, o mais grave da história 
do país.

Informações para o professor 

Diversos outros desastres ambientais ocorreram no Brasil. É importante que os alunos saibam disso, ainda 
que o ocorrido em Mariana seja considerado o mais grave. Para mais informações, veja a reportagem 
“Relembre os principais desastres ambientais ocorridos no Brasil”, do Portal EBC, 2015. 
<www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/11/conheca-os-principais-desastres-ambientais-ocorridos-
no-brasil>. Acesso em: 27 jul. 2018.

Depois, solicite aos alunos que se reúnam em grupos e entregue uma cartolina a cada grupo. 
Peça que escolham um desastre (natural ou causado pelo ser humano) e, com base nas pesquisas 
que realizaram nas aulas anteriores, iniciem a elaboração de um cartaz, evidenciando:

• tipo de desastre (natural ou causado pelo ser humano);

• suas características;

• possíveis consequências para o ambiente, para a flora, para a fauna e para os seres humanos;

• possíveis caminhos para minimizar suas ocorrências e/ou danos.

A criação é livre. Valorize o processo autoral. Incentive-os a destacar as causas e as consequên-
cias dos impactos ambientais. Eles poderão realizar colagens, escrever e desenhar nas cartolinas.  
Estimule a criatividade e a importância de destacar as informações dos cartazes. 

Ao final da aula, recolha os cartazes e lembre-os de trazer para o próximo encontro os materi-
ais que utilizaram  com a finalidade de prosseguir na elaboração do cartaz (textos, revistas, jornais,  
imagens, tesoura sem ponta, cola, canetas coloridas, lápis de cor e/ou giz de cera).
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Aula 3

Dicas de organização

Traga os cartazes iniciados na aula anterior e verifique a possibilidade de divulgá-los em algum espaço 
físico, site, rede social ou blog da escola.

O objetivo desta aula é explorar o conhecimento dos alunos a respeito dos desastres e suas 
consequências para os seres vivos, com base na apresentação dos cartazes produzidos, estimulan-
do a troca de conhecimentos e o debate.

Solicite aos alunos que se reúnam nos grupos formados na aula anterior. Distribua os cartazes 
aos respectivos grupos e peça que finalizem a elaboração. Concluídos os cartazes, peça que cada 
grupo apresente seu trabalho à turma, estimulando-os a discutir de forma coletiva sobre os desas-
tres apresentados. Se houver possibilidade, proponha a eles que filmem as apresentações, com os 
próprios celulares para posterior divulgação no site, na rede social ou no blog da escola. 

Ao final, divulgue os cartazes produzidos em algum espaço, site, rede social ou blog da escola. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
elaboração de material escrito – anotações no caderno, pesquisas e cartazes. Todas essas produções 
podem fornecer um feedback ao professor e orientá-lo na retomada de questões que não ficaram cla-
ras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se eles elaboram 
argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala e isentos de 
preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação

1. Suponha que um bombeiro vá à escola para dar uma palestra sobre o perigo dos ala-
gamentos urbanos e solicita que você o ajude na apresentação. Você ficará responsá-
vel por informar aos colegas da escola a diferença entre desastres naturais e desastres 
ambientais causados pelo ser humano. Como você os descreveria?

2. Os  desastres  naturais  podem  ser  intensificados  por  intervenções  humanas?  Cite
um exemplo.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



32

Respostas: 
1. Desastres naturais são causados por fenômenos de origem meteorológica, hidrológica, geo-

física ou biológica que degradam o ambiente natural. Já os desastres ambientais causados 
pelo ser humano estão ligados a ações ou omissões que provocam desequilíbrio ambiental, 
como vazamentos de petróleo e incêndios florestais, entre outros.

2. Sim, desastres naturais podem ser intensificados por intervenções humanas. Os exemplos podem 
variar em cada resposta, mas é importante que os alunos consigam relacioná-los com as mudanças 
climáticas, como no caso de tornados que se tornaram mais frequentes pelo aumento da tempera-
tura do planeta (aquecimento global), e de enchentes e inundações em razão da poluição de rios. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem. Ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Às vezes Não

Compreendi o conceito de ecossistema?

Diferenciei corretamente desastre natural de desastre ambien-
tal causado pelo ser humano?

Compreendi as possíveis causas e consequências dos impactos 
ambientais e naturais sobre os ecossistemas?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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3. Ecossistemas e biodiversidade

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades

• Compreender o conceito de 
ecossistema e a relação existente 
com o conceito de bioma.

• Diferenciar e caracterizar os 
ecossistemas e biomas brasileiros. 

• Compreender o que é 
biodiversidade, sua importância e 
a necessidade de ações 
sustentáveis para a sua proteção.

• Diversidade de 
ecossistemas

EF07CI07 ‒ Caracterizar os principais 
ecossistemas brasileiros quanto à 
paisagem, à quantidade de água, ao tipo 
de solo, à disponibilidade de luz solar, à 
temperatura etc., correlacionando essas 
características à flora e fauna específicas.

Recursos para o professor

● BEGON, M.; HARPER, J. L.; TOWSEND, C. R. Ecologia: de 
indivíduos a ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

● MMA. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade. 
Disponível em: <www.mma.gov.br/biodiversidade>. Acesso em:
27 jul. 2018.

● O ECO. O que é um ecossistema e um bioma. Disponível em: 
<www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28516-o-que-e-um-
ecossistema-e-um-bioma>. Acesso em: 27 jul. 2018.

● ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de ecologia. Trad. 
Pégasus Sistemas e Soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de Ciências, sala de informática, sala de vídeo e algum espaço 

aberto da escola.

Introdução do tema
Segundo Odum e Barrett (2008, p. 18), o “ecossistema é a primeira unidade na hierarquia eco-

lógica que é completa – ou seja, que tem todos os componentes (biológicos e físicos) necessários a 
sua própria manutenção e autorregulação, ou seja, sua sobrevivência”. Nele há a inter-relação entre 
os componentes vivos (bióticos) e os componentes não vivos (abióticos), que possibilita a troca de 
energia, o ciclo de matéria e a ciclagem de nutrientes e minerais entre seus componentes. Trata-se,  
portanto, de uma “unidade ambiental sistêmica e funcional, com entradas e saídas, sem limites 
muito nítidos e área mínima”. 

Quando falamos em componentes bióticos nos referimos a todos os seres vivos que compõem 
um ecossistema, como animais, plantas, fungos, algas e microrganismos. Já em relação aos compo-
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nentes abióticos, são incluídos fatores físicos (como radiação solar), químicos (como nutrientes) e  
geológicos (como o solo). 

Dessa forma, é importante relacionarmos ecossistema e biodiversidade. De acordo com o Mi-
nistério do Meio Ambiente, o “Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a mai-
or diversidade de espécies no mundo, distribuídas nos seis biomas terrestres e nos três grandes 
ecossistemas marinhos”.  Em nosso território existem 20% do total de espécies do planeta.  Isso 
pode ser verificado em nossa riquíssima fauna, que possui aproximadamente 103.870 espécies de 
animais, e 43.020 espécies vegetais (MMA, 2018). O mais impressionante é que, segundo o Sistema 
de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, apenas 11% das espécies existentes no Brasil fo-
ram catalogadas.

Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática, o laboratório de Ciências e a sala de vídeo ou um aparelho de vídeo para 
atualização na sala de aula.

• Providenciar a impressão dos quadros (para a atividade da aula 1).

• Solicitar um espaço na escola para exposição dos cartazes produzidos.

• Projetor multimídia.

Material:
• cartolinas (uma por grupo –  cinco alunos por grupo);

• computadores ou celulares com acesso à internet;

• lápis de cor, canetas coloridas e/ou giz de cera;

• uma imagem de um recife de coral;

• 36 palitos de churrasco cortados em três partes;

• folhas A4 (uma folha por aluno ou por dupla).

Planejamento 

Aula 1

Dica de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o 
encaminhamento da aula. Selecione previamente uma imagem de um recife de coral para projetar. Sugere-se 
que a aula se inicie na sala de informática. Entretanto, isso pode ser adaptado conforme as condições da escola. 

O objetivo desta aula é explorar e promover a construção do conhecimento dos alunos a respeito 
do conceito de ecossistema, sua relação com o conceito de bioma, os exemplos brasileiros, seus compo-
nentes bióticos e abióticos, a importância da biodiversidade e de sua proteção. As atividades realizadas 
nesta aula se baseiam na pesquisa e serão denominadas, em seu conjunto, como Atividade 1.

Inicie a aula incentivando-os a refletir sobre o que é um ecossistema. Primeiro, a formulação de 
hipóteses pode ser iniciada pensando no que significa um sistema. Para facilitar a compreensão do 
raciocínio, você pode escrever no quadro:  ECO + SISTEMA. Faça a análise da decomposição da 
palavra em função de sua origem etimológica, ou seja, eco vem do grego oikos, que significa casa e 
pode ser entendido como meio, local ou ambiente. Já sistema tem um conceito um pouco mais abs-
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trato, mas pode ser caracterizado, neste momento do curso de Ciências, como “espaço” com limi-
tes, com componentes que interagem, e que troca energia e matéria com o seu entorno.

Em seguida, proponha aos alunos os questionamentos a seguir e sugira que, enquanto pesqui-
sarem, enriqueçam suas pesquisas fazendo outros questionamentos, buscando outras informações 
que julgarem interessantes. 

• O que são ecossistemas? Quais os tipos existentes? Dê exemplos.

• Quais os componentes que formam todos os ecossistemas?

• O que são componentes abióticos? Caracterize-os e dê exemplos.

• O que são componentes bióticos? Caracterize-os e dê exemplos.

Faça algumas pausas durante o processo de pesquisa e questione-os com as seguintes colocações:

1. Um rio poluído é um ecossistema?

2. Uma cidade é um ecossistema?

Ambos os exemplos são ecossistemas e os alunos podem apresentar dificuldades de identificá-
-los por causa do estado de conservação em que se encontram. Apesar de terem sido modificados,  
ambos representam ecossistemas e neles se identificam componentes bióticos e abióticos. Auxilie-
-os durante uma breve discussão e formulação de hipóteses. Em seguida, encaminhe-os de volta às 
pesquisas pelas informações necessárias para confirmar ou não as hipóteses levantadas. 

Durante a permanência na sala de informática, peça que anotem seus questionamentos, hipóteses e 
as informações coletadas no caderno. Disponibilize em torno de 20 minutos para essa atividade. Incen-
tive-os a pensar e formular respostas para os questionamentos com base na coleta de informações em 
diversas fontes durante a pesquisa realizada. Dando continuidade ao questionamento inicial, retome a 
pergunta sobre o ecossistema, auxiliando-os no fechamento e apropriação do conhecimento. 

Em seguida, projete a imagem de um recife de coral e questione-os:

• Existem ecossistemas apenas terrestres?

• A imagem mostra um exemplo de ecossistema? Por quê?

Incentive-os a pensar na questão, auxiliando-os a perceber e identificar na imagem a existência 
de seres vivos, como anêmonas, águas vivas, peixes, ouriços, estrelas-do-mar, corais e moluscos. 
Peça que identifiquem as características dos componentes abióticos ao redor dos corais, ou seja, 
transparência, profundidade das águas, e ajude-os a destacar quais os componentes abióticos pre-
sentes na imagem, como a água salgada, a luminosidade solar, a possível presença de ondas e ma-
rés etc. Faça a “leitura e observação” de seus detalhes em conjunto com os alunos. Fique atento, 
pois há uma dificuldade em reconhecer os corais como seres vivos. Em virtude de suas estruturas 
calcárias e coloridas, eles costumam ser confundidos com rochas (componentes abióticos). Apro-
veite a imagem e as explicações para ajudá-los a concluir que se trata de um ecossistema, pois é um 
sistema com componentes bióticos e abióticos que interagem entre si. 

Incentive-os a pensar e formular respostas com base na pesquisa realizada e auxilie-os a perce-
ber que existem vários tipos de ecossistemas, com base nas diferentes características de seus com-
ponentes abióticos e dos seres vivos que os compõem. 

Depois, distribua a atividade a seguir e peça que recortem os quadros. Solicite que pesquisem 
os componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas elencados nos quadros e depois os organi-
zem de acordo com as suas respectivas características. O objetivo dessa atividade é que compreen-
dam  a  importância  de  conhecer  os  componentes  bióticos  e  abióticos  para  compreender  um 
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ecossistema e que percebam a grande quantidade de ecossistemas aquáticos. Aproveite para desta-
car que existem outros ecossistemas brasileiros além dos citados na atividade.

1. Recorte cada um dos quadros abaixo, associe-os e cole na mesma linha os que têm relação corre-
ta entre si, ou seja, os componentes abióticos e bióticos correspondentes ao tipo de ecossistema.

Relacionando os ecossistemas brasileiros com suas características

Ecossistemas
Fatores bióticos e

suas características
Fatores abióticos

e suas características

Mata de araucárias Grande diversidade de peixes, grandes mamífe-
ros, algas etc.

Água salgada, grande variação 
de temperatura, dependendo da 
profundidade, luz solar, ventos

Fontes hidrotermais Araucárias (pinheiro-do-paraná), gramíneas, 
gralha-azul, quatis, gato-do-mato, cutia

Placas tectônicas com saídas, 
águas quentes e sulfurosas, sem 
incidência de luz

Oceano Bactérias quimiossintetizantes
Temperaturas baixas, 
alta umidade

Estuários Algas (fitoplâncton), grandes plantas fixas, 
muitos crustáceos (como caranguejos) e peixes

Água doce e marinha, luminosi-
dade (alta incidência de luz), ven-
tos (para regulação das marés), 
areia e rochas, muitos nutrientes

Mata dos cocais

Organismos bentônicos (que vivem “no fundo” 
das lagoas e lagos), bactérias decompositoras, 
algas (fitoplâncton), pequenos crustáceos e mo-
luscos (compõem o zooplâncton), peixes

Água marinha, alta incidência 
luminosa
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Relacionando os ecossistemas brasileiros com suas características

Ecossistemas
Fatores bióticos e

suas características
Fatores abióticos

e suas características

Lagos e lagoas Superorganismos plantas-animais

Águas paradas, “calmas” e “tur-
vas”; pouca variação de tempe-
ratura, incidência luminosa
variável, dependendo da época 
do ano e do local

Riachos e rios Algas, grande variedade de peixes, moluscos, 
crustáceos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos

Águas correntes, “agitadas”, va-
riação de temperatura e incidên-
cia luminosa

Recifes de coral
Plantas que toleram salinidade e com raízes 
grandes, caranguejos, peixes, camarões e mo-
luscos

Lama, água marinha, pouco oxi-
gênio, muitos nutrientes, pouca 
incidência de luminosidade

Manguezais

Babaçu, carnaúba, palmeiras, arara-vermelha, 
gavião-rei, ariranha, gato-do-mato, macaco-pre-
go, lobo-guará, boto, jacu, paca, cutia, acará-
-bandeira

“Mata de transição”, com
regiões úmidas (próximas à 
Amazônia) e outras secas (próxi-
mas à caatinga) 
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A atividade deve ser apoiada na realização de uma pesquisa. Oriente-os a colar os quadros na 
ordem horizontal correta em uma folha de sulfite A4 para entregar. Disponibilize cerca de 20 minu-
tos para essa atividade e depois permita o compartilhamento dos resultados. Sempre que necessário, 
faça os acertos, coletivamente, para corrigir as associações inadequadas que os alunos fizeram.

Resposta:

Relacionando os ecossistemas brasileiros com suas características

Ecossistemas
Fatores bióticos

e suas características
Fatores abióticos

e suas características

Oceano Grande diversidade de peixes, grandes ma-
míferos, algas etc.

Água salgada, grande variação de 
temperatura, dependendo da pro-
fundidade, luz solar, ventos

Mata de araucárias Araucárias (pinheiro-do-paraná), gramíneas, 
gralha-azul, quatis, gato-do-mato, cutia

Temperaturas baixas, alta umidade

Fontes hidrotermais Bactérias quimiossintetizantes
Placas tectônicas com saídas, águas 
quentes e sulfurosas, sem incidência 
de luz

Estuários
Algas (fitoplâncton), grandes plantas fixas, 
muitos crustáceos (como caranguejos)
e peixes

Água doce e marinha, luminosidade 
(alta incidência de luz), ventos (para 
regulação das marés), areia e rochas, 
muitos nutrientes
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Relacionando os ecossistemas brasileiros com suas características

Ecossistemas
Fatores bióticos

e suas características
Fatores abióticos

e suas características

Recifes de coral Superorganismos plantas-animais
Água marinha, alta incidência
luminosa

Lagos e lagoas

Organismos bentônicos (que vivem “no 
fundo” das lagoas e lagos), bactérias de-
compositoras, algas (fitoplâncton), peque-
nos crustáceos e moluscos (compõem o
zooplâncton), peixes

Águas paradas, “calmas” e “turvas”; 
pouca variação de temperatura, inci-
dência luminosa variável, dependen-
do da época do ano e do local

Riachos e rios
Algas, grande variedade de peixes, molus-
cos, crustáceos, anfíbios, répteis, aves e ma-
míferos

Águas correntes, “agitadas”, varia-
ção de temperatura e incidência lu-
minosa

Mata dos cocais

Babaçu, carnaúba, palmeiras, arara-verme-
lha, gavião-rei, ariranha, gato-do-mato, ma-
caco-prego, lobo-guará, boto, jacu, paca, cu-
tia, acará-bandeira

“Mata de transição”, com regiões 
úmidas (próximas à Amazônia) e ou-
tras secas (próximas à caatinga) 

Manguezais
Plantas que toleram salinidade e com raízes 
grandes, caranguejos, peixes, camarões
e moluscos

Lama, água marinha, pouco oxigê-
nio, muitos nutrientes, pouca inci-
dência de luminosidade
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Aula 2

Dicas de organização

Verifique previamente a disponibilidade de levar os alunos para andar pela escola, especialmente em 
locais abertos, e reserve o laboratório de Ciências para essa aula. 

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da impor-
tância da biodiversidade e dos principais ecossistemas brasileiros com a montagem de cartazes
e apresentação.

Inicie a aula levando os alunos para andar pela escola, especialmente em alguma área aberta 
em que seja possível observar a vegetação, a luminosidade e a umidade do ambiente, o solo e a 
possível presença de animais, e a interação entre esses componentes, ou seja, ecossistemas. Ori-
ente-os, antes de saírem da sala, para que estejam atentos às características do ambiente, verifican-
do fatores bióticos e abióticos.

Ao retornarem para a sala, pergunte

• Vocês observaram ecossistemas? Quais?

• Quais os componentes e características do(s) ecossistema(s) observado(s)?

Oriente-os para descrever os componentes observados e diferenciá-los em bióticos e abióticos.

Em seguida, proponha as seguintes perguntas aos alunos para direcionar uma nova pesquisa 
na internet:

• O que é biodiversidade? 

• Existem ecossistemas com biodiversidade maior do que outros. O que isso pode significar? 

• Informe-os sobre o site do Sistema de Informação da Biodiversidade Brasileira, disponível em: 
<www.sibbr.gov.br/> (acesso em: 30 jul. 2018), e peça que naveguem nele. 

• Há grande biodiversidade no(s) ecossistema(s) observado(s)?

• Vocês acham que existe maior biodiversidade em outros ecossistemas se comparados com o nosso?

Incentive-os a pensar e a formular respostas com base na pesquisa realizada. Auxilie-os na discus-
são, incentivando-os coletivamente a discorrer sobre a importância da biodiversidade nos ecossistemas, 
com base na atividade realizada na primeira aula. Existem ecossistemas pouco diversos e outros mais 
complexos e com alta biodiversidade. De modo geral, ecossistemas mais complexos e diversos têm 
maior resiliência e resistência aos impactos naturais. Na prática, o equilíbrio dinâmico nesses ecossiste-
mas depende da atuação de muitas espécies, de suas interações, e isso o torna menos frágil. 

Depois disso, peça que os alunos se reúnam em grupos e entregue uma cartolina a cada grupo. 
Solicite que elaborem um cartaz sobre o ecossistema observado, com base na discussão feita em 
sala. Eles também podem realizar pesquisas utilizando o celular para buscar mais informações. In-
centive-os a elaborar cartazes criativos e que chamem a atenção de quem observá-los. 

No decorrer da montagem, auxilie-os a destacar:

• as características do ecossistema (principais fatores bióticos que o caracterizam, destacando as 
espécies vegetais e animais);

• a importância da biodiversidade para o ecossistema.
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Após a elaboração, solicite que os grupos apresentem seus cartazes e compartilhem suas ideias 
e informações. Verifique a possibilidade de divulgá-los em algum espaço da escola. 

Seria importante que todo o processo de discussão, pesquisa e criação dos cartazes pudesse ser 
filmado e que o vídeo fosse postado no site da escola, se possível, ou em páginas das redes sociais. 
Esses vídeos poderiam servir como apoio para o processo de autoavaliação dos alunos, destacando 
suas percepções, seus argumentos, comportamentos e aprendizado. 

Aula 3

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de vídeo ou o equipamento para assistirem ao documentário Amazônia, da 
impertinência à conciliação, disponível em: <http://escoladigital.org.br/odas/documentario-amazonia-da-
impertinencia-a-conciliacao-1>. Acesso em: 27 jul. 2018.

O objetivo desta aula é iniciar a exibição de documentários sobre os biomas brasileiros, quando 
será possível discutir seus componentes bióticos, abióticos, pressões socioambientais sofridas, vul-
nerabilidades, populações tradicionais presentes, formas de utilização do solo e demais recursos 
naturais e as melhores estratégias específicas para a proteção de cada um deles, uma vez que são 
bastante particulares. Além disso, será abordada a função e os benefícios das áreas protegidas e de 
unidades de conservação em todo o território nacional.  

Escolha um documentário de sua preferência que trate desses temas. 

Informações para o professor

A presente aula foi organizada para a exibição integral do documentário, discussão durante sua exibição, 
estendendo-se também para a aula 4. No entanto, ressalta-se que o documentário escolhido não precisa ser 
passado integralmente. É possível selecionar diferentes documentários, assisti-los antes e marcar cenas e os 
“tempos” associados às abordagens, imagens e discussões imprescindíveis. Assim, a sua exibição não 
tomaria o tempo todo da aula e o planejamento da aula atenderia à realidade da programação do curso na 
escola, do perfil dos alunos e de objetivos fixados pelo professor.

Esclareça, antes de exibir o(s) documentário(s), a diferença entre ecossistemas e biomas. Expli-
que que biomas são áreas de grande dimensão, formados por vários ecossistemas interligados, in-
terdependentes, semelhantes em sua biodiversidade e submetidos a uma uniformidade climática e 
a outros processos ambientais. A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, os Campos Sulinos (Pampas), o 
Pantanal e a Mata Atlântica são os principais biomas brasileiros. 

Apesar de o documentário sugerido nesta aula centrar-se na Amazônia, chame a atenção dos 
alunos para os diversos biomas. Aproveitando-se das suas diferentes características e da forma 
como foram modificados pelas ações humanas, faça as seguintes perguntas: 

• Vocês perceberam que alguns biomas foram mais modificados que outros, ou seja, tiveram 
suas características naturais alteradas?

• Existem ações que podem ser realizadas para minimizar ou impedir essas alterações no am-
biente natural?

• Conservação é diferente de preservação?
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Incentive-os a refletir e formular respostas, auxiliando-os a pensar nos biomas e na necessidade de 
implementação de Unidades de Conservação e sobre a diferença entre preservação e conservação.

Informações para o professor

Conservar e preservar: significados diferentes

Apesar de ideias semelhantes, seus significados e aplicabilidades são diferentes. Preservar está associado à 
intocabilidade de um ambiente, enquanto conservar se relaciona à utilização sustentável do ambiente, 
respeitando-o como um sistema equilibrado e cuidando para que as ações antrópicas nele realizadas o 
impactem minimamente.

Para mais informações, acesse: <www.oeco.org.br/colunas/suzana-padua/18246-oeco-15564/>. Acesso em: 
27 jul. 2018.

Finalize a aula solicitando como atividade extraclasse que os alunos pesquisem e elaborem 
uma tabela com as principais espécies ameaçadas de extinção para o(s) bioma(s) apresentado(s) 
no(s) documentário(s).

Informações para o professor 

O que é um ecossistema e um bioma

Leopoldo Magno Coutinho, em sua extensa revisão bibliográfica sobre o tema, considera que um bioma é 
uma área do espaço geográfico, com dimensões de até mais de 1 milhão de km2, que tem por características a 
uniformidade de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação vegetal, de uma 
fauna e outros organismos vivos associados e de outras condições ambientais, como a altitude, o solo, 
alagamentos, o fogo, a salinidade etc. Essas características todas lhe conferem uma estrutura e uma 
funcionalidade peculiares, uma ecologia própria. 

Para mais informações leia: COUTINHO, L. M. O conceito de bioma. Acta Botanica Brasilica, v. 20, n. 1,
p. 13-23, 2006. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/abb/v20n1/02.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2018.

Aula 4

Dica de organização

Sugere-se que o professor elabore, previamente, um roteiro para nortear a discussão em sala com os 
alunos sobre o documentário assistido na aula anterior. 

O objetivo desta aula é dar continuidade à exibição do(s) documentário(s) iniciado(s) na aula 3, 
com a simultânea discussão das estratégias de proteção ambiental por meio da implementação de 
unidades de proteção. A aula visa também discutir a função e os benefícios das áreas protegidas e 
de Unidades de Conservação em todo o território brasileiro, com especial atenção à Amazônia, ao 
Cerrado e à Mata Atlântica, por serem os biomas mais vulneráveis atualmente no Brasil, bem como 
a importância da sustentabilidade para a manutenção do planeta. 

Retome a tabela com as principais espécies ameaçadas de extinção para os biomas apresenta-
dos no(s) documentário(s) e incentive os alunos a discutir sobre os problemas gerados para os  
ecossistemas e para os biomas com a extinção de espécies. Incentive-os a pensar, por exemplo, no 
impacto que a extinção de uma espécie pode ter para outras e, consequentemente, para o equilíbrio 
daquele ambiente. Em seguida, pergunte a eles:
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• As intervenções humanas que ocorrem em todos os biomas podem ser prejudiciais para a ma-
nutenção de seu equilíbrio dinâmico? Isso vale para todos os ecossistemas da mesma maneira?

Auxilie-os durante a discussão na formulação de hipóteses, relembrando-lhes sobre o desequi-
líbrio que a extinção pode causar ao ecossistema e a necessidade de se criar áreas de conservação  
como forma de dificultar as ações humanas prejudiciais ao meio. Atente para a resistência distinta 
aos impactos que os biomas apresentam em função de suas características abióticas, bióticas e bio-
diversidade. Depois, pergunte a eles:

• Por que as ações sustentáveis podem ajudar o ambiente?

Auxilie-os a relembrar do(s) documentário(s) e a relacionar ações sustentáveis com a conserva-
ção ambiental, que podem trazer benefícios à fauna, à flora, ao equilíbrio dos ecossistemas e às po-
pulações tradicionais que vivem nos territórios protegidos.  

Finalize a aula com a discussão e o compartilhamento de ideias, com livre exposição de opi-
niões e posicionamentos.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
produção de um material escrito – pesquisas, anotações no caderno, atividades extraclasse e carta-
zes. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se eles elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos 
discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Imagine que você foi selecionado para falar sobre a Amazônia na Feira de Ciências da 
escola. Considerando o que você aprendeu sobre ela, quais as principais característi -
cas que você destacaria?

2. Considerando que um ecossistema pode ser definido como o conjunto de componentes 
bióticos e abióticos, descreva seu ecossistema local.
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Respostas: 
1. Resposta pessoal. Uma possível resposta é que a Amazônia apresenta uma alta biodiver -

sidade de espécies animais, vegetais e decompositores. É uma floresta tropical, formada 
por vegetação de diferentes tamanhos, inclusive árvores de grande porte. A decomposi -
ção de folhas, frutos e animais resulta em nutrientes importantes para a manutenção da 
vegetação nativa.

Muitas comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas vivem na região amazônica e de-
pendem da floresta para sobreviver.  

Apesar de sua importância e da alta capacidade de manter seu próprio equilíbrio, a Amazô-
nia vem sofrendo com muitas intervenções humanas. Um exemplo de ação realizada para 
tentar diminuir os impactos e conservar o ambiente foi a criação de Unidades de Conserva-
ção na região. 

2. Resposta pessoal.  É importante observar se o  aluno apresenta componentes bióticos,  com 
exemplos de vegetais e animais, e abióticos, dando destaque aos componentes físicos (como 
radiação solar, a temperatura, a luz, a umidade, os ventos) por serem mais fáceis de observar. 
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Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem. Ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, eles ampliam a confiança nas próprias capacidades. A 
autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de 
propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como so-
bre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoa-
valiação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Às vezes Não

Compreendi o conceito de ecossistema?

Identifiquei a composição de diferentes 
ecossistemas?

Compreendi o que é biodiversidade e que o 
Brasil é um país megabiodiverso em função 
dos biomas existentes em seu território? 

Compreendi a importância de ações sus-
tentáveis e da preservação e conservação 
dos ambientes?

Participei das atividades propostas em 
sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei as opiniões dos colegas durante 
as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando 
apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adqui-
ridas pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem 
como a seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cin -
co objetivas. 

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às seguintes habilidades:

• EF07CI07 ‒ Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantida-
de de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando 
essas características à flora e fauna específicas. 

• EF07CI08 ‒ Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos 
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, poden-
do ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Ao final há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de 
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem

1o bimestre
Nome:____________________________________________Ano/Turma:_____________

Data: __/__/____                                 Professor (a): ______________________________

1. Em nosso planeta  existem ecossistemas diferentes.  Como exemplos,  pode-se citar 
uma bromélia ou uma floresta. Assinale a alternativa que apresente corretamente a de-
finição de ecossistema:

a) Ecossistema é formado por componentes abióticos, que podem ser apenas físicos, e 
componentes bióticos, ou seja, seres vivos.

b) Ecossistema é formado por componentes abióticos, que podem ser físicos, químicos 
ou geológicos, que interagem com componentes bióticos, ou seja, seres vivos.

c) Ecossistema é formado por componentes bióticos, que podem ser físicos, químicos 
ou geológicos, e componentes abióticos, ou seja, seres vivos.

d) Ecossistema é formado por componentes abióticos, que podem ser apenas geológi-
cos, e componentes bióticos, ou seja, seres vivos.

e) Ecossistema é formado apenas por componentes bióticos, ou seja, seres vivos.

Leia o trecho a seguir e responda às questões 2 e 3. 

O Brasil é formado por seis biomas de características distintas. [...] Cada um desses ambientes  

abriga diferentes tipos de vegetação e de fauna.

Como  a  vegetação  é  um  dos  componentes  mais  importantes  da  biota,  seu  estado  de 

conservação  e  de  continuidade  definem  a  existência  ou  não  de  habitat para  as  espécies,  a 

manutenção  de  serviços  ambientais  e  o  fornecimento  de  bens  essenciais  à  sobrevivência  de 

populações humanas. [...]

Ministério do Meio Ambiente. Biomas. Disponível em: <www.mma.gov.br/biomas>. Acesso em: 29 jul. 2018.

2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os biomas brasileiros.

a) Amazônia, Tundra, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

b) Amazônia, Caatinga, Florestas Temperadas, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

c) Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Deserto e Pantanal.

d) Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

e) Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Florestas Temperadas e Pantanal.
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3. Sofia e Paulo discutiam na sala de aula durante uma atividade. A professora, sem entender, 
aproximou-se deles e perguntou o que estava acontecendo. Paulo afirmou que ecossistema 
é a mesma coisa que bioma, enquanto Sofia discordou dele e disse que ecossistema é 
diferente de bioma. Qual dos dois estava correto? Explique o motivo de sua escolha.

4. Assinale a alternativa que destaca corretamente as características dos biomas brasilei-
ros descritos:

a) A Caatinga é caracterizada por sua aparência seca em razão da escassez de água 
na maior parte do ano. O solo é pobre em nutrientes minerais e suas plantas não 
apresentam adaptações para sobreviver. 

b) O Pantanal é um bioma cortado por muitos rios que causam inundações. Sua fauna 
e flora apresentam espécies muito particulares, que não são encontradas em outros 
ambientes. 

c) O Cerrado é caracterizado por uma formação arbustiva com casca grossa e galhos 
retorcidos. Apesar de esse bioma ter uma aparência de ambiente seco, há abundân-
cia de água no subsolo. Tem sofrido muita intervenção humana, como queimadas e 
desmatamento.

d) A Mata Atlântica é a floresta tropical com a maior biodiversidade de plantas do plane-
ta. Felizmente, ainda apresenta grande parte de sua área original no Brasil e sem 
animais em extinção.

e) A Tundra é caracterizada pelo clima frio,  com baixas temperaturas, existência de 
apenas duas estações definidas no ano, e com vegetação composta de arbustos pe-
quenos e liquens, podendo ser um bioma encontrado no Brasil.

5. Apesar dos inúmeros desastres ambientais e naturais ocasionados por fogo e queima-
das que ocorrem no Brasil e no mundo, o Cerrado brasileiro apresenta o que conhece-
mos como “fogo natural”. Esse evento é favorável ao Cerrado? Explique.
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6. Observe as imagens a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correta:

1 2

Ylvers WKIDESIGN

3 4

Pxhere Pxhere

a) A imagem 2 representa uma tempestade e pode ser classificada como um desastre 
ambiental. 

b) A imagem 1 representa uma queimada. Ela não ocorre por causas naturais em ne-
nhum tipo de ambiente.

c) A imagem 3 representa uma enchente começando numa cidade cujos bueiros estão 
cheios de lixo. Essa prática não demonstra que os desastres naturais não podem ser 
intensificados pelas intervenções humanas.

d) Os desastres naturais não podem ocorrer por variações climáticas, como mostrado 
na imagem 2.

e) A imagem 4 representa um desastre natural. Os desastres naturais podem ser de vários 
tipos, como aqueles que se originam na água, ou seja, nos mares e oceanos do mundo. 
Os exemplos mais claros são o tsunami, as inundações e as ressacas marítimas.
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7. Diversos fatores podem impactar um ecossistema, como desastres naturais ou ambientais. 
Eles podem gerar consequências para os seres vivos que ali habitam, como animais, ve-
getais e microrganismos. Explique a diferença entre desastres naturais e ambientais.

8. Sobre os ecossistemas, assinale a alternativa correta:

a) Todos os ecossistemas são terrestres, não existindo ecossistemas aquáticos.

b) Os manguezais são ecossistemas caracterizados por plantas de água doce que não 
suportam salinidade.

c) Ao andar numa praia, é possível observar ecossistemas aquáticos, mas não se ob-
servam ecossistemas terrestres.

d) Os recifes de coral são ecossistemas compostos de componente bióticos, como su-
perorganismos animal-planta, e abióticos, como água marinha.

e) Lagoas são ecossistemas caracterizados por águas agitadas, com grande variação 
de temperatura e incidência luminosa, apresentando maior biodiversidade do que 
rios e riachos, que apresentam águas paradas. 

9. Leia o trecho abaixo:

Na tarde do dia 5 de novembro, o rompimento da barragem do Fundão, localizada na cidade 

histórica de Mariana (MG), foi responsável pelo lançamento no meio ambiente de 34 milhões de m³ 

de lama,  resultantes  da  produção de minério  de ferro  pela mineradora Samarco [...]  Um laudo 

técnico  parcial  divulgado  pelo  Ibama  no  início  de  dezembro  aponta  para  a  gravidade  sem 

precedentes do desastre. “O nível de impacto foi tão profundo e perverso, ao longo de diversos 

estratos ecológicos, que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local, visando o 

reequilíbrio das espécies na bacia”, diz o documento. [...]

BRASIL. Entenda o acidente de Mariana e suas consequências para o meio ambiente. 2015. Disponível em: <www.brasil.gov.br/
editoria/meio-ambiente/2015/12/entenda-o-acidente-de-mariana-e-suas-consequencias-para-o-meio-ambiente>. 

Acesso em: 29 jul. 2018.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



53

Descreva as principais consequências relativas ao ambiente, à fauna, à flora e à popu-
lação humana local em relação ao desastre ambiental ocorrido em Mariana-MG.

10. O Brasil é um país megabiodiverso, abrigando cerca de 20% de todas as espécies 
existentes no planeta. Dois biomas brasileiros são conhecidos mundialmente por sua 
grande biodiversidade. Trata-se da Amazônia e da Mata Atlântica. Descreva breve-
mente esses dois biomas, apontando suas principais características abióticas, bióti-
cas e os impactos ambientais que os pressionam.
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Gabarito das atividades
Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar o conceito de ecossistema.

Habilidade desenvolvida: EF07CI07.

Resposta: alternativa b. 

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta por afirmar que ecossistema é formado por componentes 
abióticos, que podem ser apenas físicos, sendo que esses componentes também podem ser  
químicos, como os nutrientes dos solos e águas, e geológicos, como as rochas e os solos. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar apenas dos componen-
tes físicos, como incidência solar, que inevitavelmente é relacionado à vegetação.

c) Essa alternativa está incorreta por definir os componentes bióticos como abióticos e os abi-
óticos como bióticos. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter  
compreendido o significado dos termos, especialmente que o prefixo “a” significa negação  
e que, portanto, relaciona-se aos componentes “não vivos” do ecossistema. 

d) Essa alternativa está incorreta por afirmar que ecossistema é formado por componentes  
abióticos, que podem ser apenas geológicos, sendo que esses componentes também podem 
ser químicos, como os nutrientes dos solos e águas, e físicos, como radiação solar. É possí -
vel que o aluno tenha assinalado essa alternativa por recordar apenas dos componentes ge-
ológicos, como o solo, que inevitavelmente é relacionado à vegetação e de fácil percepção 
visual quando se observa um ambiente.

e) Essa alternativa está incorreta por afirmar que ecossistema é formado apenas por componen-
tes bióticos, ou seja, seres vivos, sendo que os próprios seres vivos dependem e interagem 
com os componentes abióticos. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por 
recordar apenas dos seres vivos ou considerá-los mais importantes do que os componentes 
abióticos, não tendo assimilado a intrínseca dependência entre eles, inclusive para a sobrevi-
vência dos seres vivos. 

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso da escolha de alternativas erradas, seja retomada a definição dos ter-
mos “bióticos” e “abióticos”, reforçando que, entre os componentes abióticos, há a existência dos 
físicos, químicos e geológicos. Retome com os alunos o que cada palavra significa e o fato de esses 
componentes interagirem entre si quando se trata de ecossistema. Para facilitar a aprendizagem 
dessas palavras, reforce que o prefixo “a” significa negação. O professor pode solicitar que os alu-
nos realizem uma pesquisa sobre os principais fatores abióticos que integram os ecossistemas e 
como interagem com os seres vivos (por exemplo, radiação solar e vegetais: interação que possibili-
ta a fotossíntese). 
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Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características dos biomas brasileiros.

Habilidade desenvolvida: EF07CI07.

Resposta: d.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta por afirmar que a Tundra compõe os biomas brasileiros. É possí-
vel que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado que a Tundra é um tipo 
de bioma terrestre situado no norte do planeta, em regiões de clima frio e baixas temperaturas. 
Além disso, ele não assimilou a existência da Caatinga como um dos biomas brasileiros.

b)Essa alternativa está incorreta por afirmar que as Florestas Temperadas compõem os biomas 
brasileiros. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado 
que as florestas temperadas são encontradas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, gra-
ças às características climáticas, de temperatura e sazonalidade. Além disso, ele não assimi-
lou a existência do Cerrado como um dos biomas brasileiros.

c) Essa alternativa está incorreta por afirmar que o Deserto compõe os biomas brasileiros. É possível 
que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado que os desertos são encontra-
dos em regiões que recebem pouquíssima incidência de chuvas ou com chuvas mal distribuídas. 
Apesar de termos regiões extremamente quentes no Brasil e com poucas chuvas anualmente, 
como a Caatinga, não a definimos como um tipo de deserto, fato que também evidencia que o alu-
no não assimilou a existência da Caatinga como um dos biomas típicos brasileiros.

e) Essa alternativa está incorreta por afirmar que as Florestas Temperadas compõem os biomas 
brasileiros. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado 
que as florestas temperadas são encontradas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, gra-
ças às características climáticas, de temperatura e sazonalidade. Além disso, ele não assimi-
lou a existência do Pampa como bioma brasileiro.

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de escolha de alternativas erradas, sejam retomados quais são os bio-
mas brasileiros e suas principais características. Solicite uma pesquisa aos alunos sobre os biomas 
existentes e os biomas brasileiros para que façam um quadro comparativo entre eles. 

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Diferenciar biomas de ecossistemas.

Habilidade desenvolvida: EF07CI07.

Resposta: Sofia estava correta ao afirmar que ecossistema é diferente de bioma. De acordo 
com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bioma é o conjunto de 
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vida vegetal e animal, caracterizado pelo agrupamento de tipos de vegetação madura majoritá-
ria, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em 
uma diversidade biológica própria. Dentro de cada bioma é possível encontrar inúmeros ecossis -
temas com características homogêneas, sendo estes definidos pela interação entre componentes  
bióticos e abióticos.

Comentários e reorientações

Sugere-se, em caso de respostas erradas ou incompletas, que se retomem os conceitos de bioma e 
ecossistema, dando especial atenção à existência de ecossistemas aquáticos, enquanto os biomas são 
definidos como terrestres por causa da vegetação característica. Solicite aos alunos uma pesquisa so-
bre biomas e ecossistemas, e que, depois, listem as principais diferenças encontradas entre eles. 

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características dos biomas brasileiros.

Habilidade desenvolvida: EF07CI07.

Resposta: c.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois o solo da Caatinga é rico em nutrientes minerais e suas  
plantas apresentam variadas adaptações para sobreviver. É possível que o aluno tenha assi-
nalado essa alternativa por não ter assimilado que a Caatinga, apesar de ser caracterizada 
por um ambiente seco, apresenta riqueza de minerais no solo, e que as características dos  
cactos, plantas presentes nesse bioma, são adaptações (como folhas modificadas, estrutura 
interna para acúmulo de água etc.).

b)Essa alternativa está incorreta, pois o Pantanal é um bioma que apresenta muitos ambientes 
diferentes, com espécies da fauna e da flora encontradas em outros biomas. É possível que o 
aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado que o Pantanal tem como ca-
racterística essa mistura de biodiversidade encontrada também em outros biomas.

d)Essa alternativa está incorreta, pois a Mata Atlântica sofreu graves intervenções humanas,  
como desmatamento, restando apenas 5% de sua área original. Além disso, esse bioma tem 
muitos animais em risco de extinção. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternati-
va por não ter assimilado que esse foi um dos biomas mais desmatados no Brasil e que, mes-
mo possuindo uma das maiores biodiversidades do planeta, vários animais ainda existentes 
lá correm risco de extinção.

e) Essa alternativa está incorreta por afirmar que a  Tundra compõe os biomas brasileiros.  É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado que a Tundra é  
um tipo de bioma terrestre situado no norte do planeta e que, embora em alguns locais do 
sul  do  Brasil  as  temperaturas  sejam baixas,  não  se  assemelham ao que ocorre  no  norte
do planeta, onde há esses biomas.

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de escolhas de alternativas erradas, sejam retomadas as características 
principais dos biomas. O professor pode solicitar aos alunos a elaboração de uma maquete que 
contenha, separadamente, a representação de cada bioma brasileiro. 
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Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Identificar um evento natural do Cerrado e as vantagens dele para o bioma.

Habilidades desenvolvidas: EF07CI07 e EF07CI08.

Resposta: Em virtude do  espaçamento entre a vegetação e a pouca umidade atmosférica, a 
grande incidência de radiação solar no bioma em contato com as gramíneas pode gerar o fogo. O 
“fogo natural” no Cerrado não é um evento desfavorável, pois sua vegetação é adaptada a queima-
das, com as cascas grossas, gemas subterrâneas e rápida germinação de sementes com rebrotamen-
to rápido, que promovem a atração de animais. Apesar desse importante evento natural, o fogo 
provocado por humanos nesse bioma pode ser muito prejudicial. 

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de respostas erradas ou incompletas, sejam retomadas as característi -
cas principais do Cerrado e a importância do fogo natural. O professor pode solicitar aos alunos  
que façam uma pesquisa detalhada sobre o bioma e a importância do fogo natural, elaborando  
um fôlder sobre isso e sobre os prejuízos das queimadas antrópicas para esse bioma. 

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Diferenciar desastres naturais de desastres ambientais causados pelo ser humano e identificar os ti-
pos de desastres naturais.

Habilidade desenvolvida: EF07CI08.

Resposta: e.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois a imagem, ao representar uma tempestade, deve ser en-
tendida como um tipo de desastre natural. É possível que o aluno tenha assinalado essa al -
ternativa por não ter assimilado a existência de diferentes tipos de desastres, naturais ou 
ambientais, e seus respectivos exemplos.

b)Essa alternativa está incorreta, pois as queimadas podem ocorrer tanto por causas naturais, 
como no Cerrado, como ambientais, quando o ser humano as inicia. É possível que o aluno 
tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado a definição do que são desastres na-
turais e ambientais, e a possibilidade de um mesmo tipo, como a queimada, poder ser en-
quadrado em ambos os casos, de acordo com o motivo de sua ocorrência.

c) Essa alternativa está incorreta, pois os desastres naturais podem ser intensificados pelas in-
tervenções humanas, como demonstrado pelos bueiros cheios de lixo, que não conseguirão 
escoar a água que se acumula na cidade, gerando a enchente. É possível que o aluno tenha 
assinalado essa alternativa por não ter assimilado que, embora os desastres naturais sejam 
causados pela natureza, as ações humanas podem intensificá-los. 
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d)Essa alternativa está incorreta, pois os desastres naturais podem ocorrer por variações cli-
máticas. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado o 
que são desastres naturais e como podem ser causados.

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de escolhas de alternativas erradas, sejam retomadas as definições de 
desastre natural e desastre ambiental, diferenciando-os por meio de exemplos de cada grupo de 
desastres. O professor pode solicitar aos alunos uma pesquisa sobre os principais desastres natu-
rais e o agravamento deles por interferência humana e, em seguida, a elaboração de uma tabela in-
dicando suas possíveis causas e consequências.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Conceituar desastres naturais e desastres ambientais.

Habilidade desenvolvida: EF07CI08.

Resposta: Desastres naturais são causados pela natureza ou por causas naturais e podem ser 
classificados como hidrológicos, meteorológicos, geofísicos e biológicos. Apesar de suas causas se-
rem naturais, eles podem ser agravados por ações humanas.

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de respostas erradas ou incompletas, sejam retomados os conceitos de 
desastres naturais e ambientais. O professor pode solicitar aos alunos uma pesquisa sobre desas-
tres naturais e ambientais e o agravamento dos desastres naturais por interferências humanas. Em 
seguida, solicitar a elaboração de um cartaz contendo exemplos de desastres naturais e ambientais 
e suas possíveis causas e consequências.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Identificar a existência de diferentes ecossistemas e as características de alguns ecossistemas brasilei-
ros, baseando-se em seus componentes bióticos e abióticos.

Habilidade desenvolvida: EF07CI07.

Resposta: d.

Distratores

a) Essa alternativa está incorreta, pois os ecossistemas podem ser terrestres ou aquáticos. É possí-
vel que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado a diferença entre bio-
ma e ecossistema, bem como os diferentes ecossistemas existentes nos ambientes aquáticos.

b)Essa alternativa está incorreta, pois os manguezais são ecossistemas caracterizados por plan-
tas que suportam salinidade e uma das características disso são as grandes raízes aéreas que 
apresentam. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter assimilado 
as características dos manguezais.
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c) Essa alternativa está incorreta, pois, ao andar numa praia, é possível observar ecossistemas 
aquáticos e terrestres. O aluno pode ter assinalado essa alternativa por não ter assimilado 
que os ecossistemas são caracterizados por diferentes ambientes em que há interação entre 
componentes bióticos e abióticos, independentemente do tamanho deles, e que é possível a 
existência de vários ecossistemas conjuntamente numa mesma região, como a litorânea.

e) Essa  alternativa  está  incorreta,  pois  lagoas  são  ecossistemas  aquáticos  que  apresentam 
águas calmas ou “paradas”,  turvas,  com pouca variação de temperatura,  características 
abióticas  que  restringem  a  existência  de  grande  variedade  de  espécies  naqueles  locais 
(pouca biodiversidade se comparada aos rios e riachos). Já os rios contam com água cor-
rente, apresentando maior biodiversidade. É possível que o aluno tenha assinalado essa al-
ternativa  por  não  ter  assimilado  que  as  lagoas  são  ecossistemas  com  águas  paradas,  
enquanto os rios são ecossistemas com água corrente, ou seja, pode ter havido uma confu-
são entre as características principais desses dois ecossistemas aquáticos, fato que incide  
nos tipos de seres ali existentes. 

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de escolhas de alternativas erradas, sejam retomadas as características 
de ecossistemas terrestres e aquáticos. O professor pode solicitar aos alunos uma pesquisa sobre os  
principais ecossistemas terrestres e aquáticos e a montagem de maquetes que evidenciem os com-
ponentes bióticos e abióticos de alguns deles.

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Compreender os impactos no ambiente e nos seres vivos – como extinção e migração – do maior de-
sastre ambiental no Brasil. 

Habilidade desenvolvida: EF07CI08.

Resposta: Os impactos gerados pelo desastre ambiental em Mariana (MG) envolvem os am-
bientes local e regional e seus componentes bióticos, além da população do entorno; e os aspec-
tos destacados podem ser vários. Quilômetros de rios e córregos foram atingidos, com severo  
comprometimento do Rio Doce, ocasionando a morte de inúmeras espécies animais, inclusive de 
11 espécies de peixes já ameaçadas de extinção, e a migração de muitas outras, bem como o dese -
quilíbrio dessa importante bacia da Região Sudeste. Além disso, mais de mil hectares de vegeta-
ção foram comprometidos, mais de 200 edificações foram soterradas em Bento Rodrigues, com 
registros de mortes de moradores e centenas de famílias desabrigadas.

Além de Minas Gerais, a lama se espalhou e chegou ao estado do Espírito Santo, impactando 
diversos ecossistemas, aquáticos principalmente.

Os impactos continuam mesmo depois de anos da tragédia, já que a maior parte da população 
foi retirada de casa, não recebeu indenização definitiva e teve sua vida transformada radicalmente,  
inclusive porque muitos dependiam do Rio Doce para subsistência.

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de respostas erradas ou incompletas, sejam retomadas as consequên-
cias do desastre de Mariana (MG), com especial atenção aos impactos ambientais e socioambien-
tais. O professor pode solicitar aos alunos uma pesquisa sobre o desastre e a elaboração de um 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



60

cartaz com recortes de diferentes trechos de reportagens e de documentos oficiais que apontem os  
impactos na flora, na fauna e na população local e da região.

Questão 10

Objetivo de aprendizagem

Identificar as principais características dos biomas Mata Atlântica e Amazônia, a importância da bio-
diversidade desses locais e os impactos ambientais neles causados. 

Habilidade desenvolvida: EF07CI07.

Resposta: O bioma amazônico é formado pela maior floresta tropical do mundo e ocupa cerca 
de 50% do território brasileiro. Tem como característica a enorme biodiversidade (cerca de 20% de 
todas as espécies de seres vivos do planeta se encontram lá), grande quantidade de rios, a alta umi-
dade do ar em consequência da incidência de chuvas e da presença dos rios, grandes árvores, além 
de um solo arenoso e pobre em nutrientes. Entre as espécies características de lá estão a onça-pinta-
da e o boto, como componentes da fauna, e o monjoleiro, o maricá e a andiroba, como integrantes 
da flora. Apesar de sua grande importância, a floresta está sofrendo com o desmatamento, risco de 
espécies em extinção e retirada de populações tradicionais em razão da expansão agropecuária e 
da construção de usinas hidrelétricas. 

O bioma Mata Atlântica é definido como uma floresta tropical com a maior biodiversidade de 
plantas do planeta. Algumas plantas nativas desse bioma estão à beira da extinção, como o jacaran-
dá, o pau-brasil e o palmito. Além dos vegetais, a floresta apresenta espécies de animais ameaça-
das, como o mico-leão-dourado. Atualmente, existem apenas 5% da mata original em razão do 
intenso desmatamento realizado, especialmente por causa da expansão urbana. 

Comentários e reorientações

Sugere-se que, em caso de respostas erradas ou incompletas, sejam retomadas as características 
dos biomas Amazônia e Mata Atlântica, destacando a biodiversidade existente neles e alertando so-
bre os impactos ambientais gerados. O professor pode solicitar aos alunos uma pesquisa sobre es-
ses  biomas e  a  elaboração  de  uma maquete  que apresente  suas  principais  características,  com 
plaquinhas informativas sobre os impactos ambientais gerados em cada um.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em 

relação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades  
correspondentes. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos ní -
veis de suficiência dos alunos, possibilitando que possam ter condições de continuidade e avanço 
nos estudos, são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político-peda-
gógico da escola. 

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e os conteúdos correspondentes ao ano/série 
em que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS)  indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.
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O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza nesse momento da aprendizagem. Nesse caso, ele 
necessitará de um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com ativi-
dades diferenciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, 
precisa prosseguir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que origina-
rá dificuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso
 correto dos 
conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

    Questão de múltipla escolha.
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Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de ecossistema e de 
componentes bióticos e abióticos.

Diferenciou corretamente ecossistema de bioma.

Compreendeu as principais características dos 
biomas brasileiros.

Identificou as características dos ecossistemas 
locais.

Compreendeu o que são desastres naturais e 
desastres ambientais.

Diferenciou desastres naturais de desastres 
ambientais.

Relacionou a importância da biodiversidade 
para os ecossistemas e biomas.

Compreendeu os diferentes impactos gerados 
por desastres ambientais.

Diferenciou preservação de conservação e a 
importância delas para o equilíbrio ambiental.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu respeitosamente com os colegas e com o 
professor.

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento das atividades extraclasse.

Contribuiu com as atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: _____________________________________________________ Ano/ Turma:___

Professor: _________________________________________             Data: ___/___/____

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente 

(DI) [0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de ecossistema e 
de componentes bióticos e abióticos.

Diferenciou ecossistema de bioma.

Compreendeu as principais características dos 
biomas brasileiros.

Identificou as características dos ecossistemas 
locais.

Compreendeu o que são desastres naturais e 
desastres ambientais.

Diferenciou desastres naturais de desastres 
ambientais.

Relacionou a importância da biodiversidade 
para os ecossistemas e biomas.
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Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente 

(DI) [0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os diferentes impactos gerados 
por desastres ambientais.

Diferenciou preservação de conservação e a 
importância delas para o equilíbrio ambiental.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu respeitosamente com os colegas e com o 
professor.

Demonstrou organização e empenho no de-
senvolvimento das atividades extraclasse.

Contribuiu com as atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.
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3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso
 correto dos 
conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador 

1o bimestre

Conscientizar para não impactar: conhecendo as
consequências de modificações no ambiente

Introdução
O presente projeto visa sensibilizar e conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre os 

impactos provocados pelas alterações nos componentes que constituem um ecossistema, sejam es-
sas alterações naturais ou causadas pelas atividades humanas. 

Ao longo do encaminhamento das atividades, eles serão solicitados a refletir e discutir sobre 
quais são os componentes de um ecossistema, como o desenvolvimento e o avanço tecnológico po-
dem alterar as paisagens naturais e quais são as consequências dos impactos que as catástrofes e os 
desastres ambientais provocam nas mais diferentes populações de seres vivos, animais, plantas
ou microrganismos. 

Esta proposta de projeto está diretamente relacionada à habilidade  EF07CI08. Desse modo, é 
importante que o professor de Ciências e os alunos compartilhem a organização e execução das ativi-
dades. Durante o encaminhamento do projeto, o professor será responsável por acompanhar, propor 
os questionamentos e problematizações, orientando e direcionando as pesquisas, permitindo que re-
flitam e se conscientizem sobre os impactos ambientais que podem ser causados pelo desenvolvi-
mento tecnológico atrelado à responsabilidade ética do ser humano e seu comprometimento social e 
distinguindo as catástrofes naturais daquelas causadas pelo homem.

Além disso, durante o desenvolvimento do projeto, os alunos serão questionados a respeito dos 
significados associados a este “tempo”, sua cultura de “modernidade” e os modelos de crescimento e 
desenvolvimento escolhidos pelas sociedades humanas atuais. Serão convidados a refletir sobre os 
eventos históricos que caracterizam este período e como estão relacionados ao domínio do ser huma-
no sobre os recursos da natureza. Dessa forma, é possível estabelecer uma relação com a habilidade 
EF07HI01 da disciplina de História e também com a habilidade EF07GE06 da disciplina de Geogra-
fia, ao serem colocados para relacionar os efeitos das alterações no ambiente e os impactos ambien-
tais provocados por atividades vinculadas ao transporte, à produção e ao consumo. As discussões e 
os debates inseridos nas atividades se propõem a contemplar a habilidade EF67LP23 de Língua Por-
tuguesa, e todas as etapas da atividade demandam e buscam promover oportunidades de formula-
ção de perguntas e estabelecimento de posicionamentos, com respeito e participação de todos. 

Como produto final, é proposta a exposição de um mural coletivo sobre as alterações ambien-
tais e sobre os seres vivos, com o intuito de conscientizar a comunidade escolar, pais e responsá-
veis sobre o tema, contemplando a habilidade  EF69AR06 da disciplina de Arte. Objetivando a 
percepção e o entendimento do processo de construção dos alunos, propõe-se como complementa-
ção digital do produto final a filmagem de todas as etapas do Projeto integrador e a postagem do 
vídeo no site da escola, se houver, e em páginas das redes sociais construídas por eles.  
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Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF07CI08. Entretanto, é 
necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de Língua Portu-
guesa, História, Geografia e Arte no desenvolvimento de ações próprias dessas áreas a fim de possi-
bilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem desenvolvidas nesse projeto.

Duração
11 aulas

Produto final
Exposição de mural coletivo elaborado pela turma, com divulgação on-line e panfletos com in-

formações sobre alterações ambientais e seus impactos aos seres vivos. Filmagem de todo o proces-
so de construção dos alunos e postagem no site da escola, se houver, e em páginas das redes sociais 
construídas pelos próprios alunos.

Temas Transversais
Ética, cidadania e sustentabilidade.

Objetivos
• Conhecer a relação entre o desenvolvimento tecnológico e suas implicações na natureza.

• Diferenciar as causas e os impactos ambientais associados com as atividades humanas dos de 
origem natural.

• Relacionar as consequências dos impactos ambientais sobre os ecossistemas com alterações nas po-
pulações dos seres vivos, com destaque para mudanças de hábitos, migração e extinção de espécies.

• Promover reflexões a respeito de desenvolvimento sustentável e conscientização.

• Desenvolver habilidades em grupo como discussões, elaboração de mural e apresentação oral 
de conteúdos apropriados ao longo da aprendizagem ativa.

Competências gerais
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
4, 6 e 8

 (BNCC p. 322).

Competências específicas de História
1

(BNCC p. 400).
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Competências específicas de Geografia
2 e 8

(BNCC p. 364).

Competências específicas de Arte
4 e 5

(BNCC p. 196).

Competências específicas de Língua Portuguesa
3 e 6

(BNCC p. 85).

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do presente projeto e a produção da exposição do mural proposto como 

produto final, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes com-
ponentes curriculares. A habilidade EF07CI08 de Ciências tem o objetivo de contribuir para o aprendi-
zado do aluno sobre como alterações nos componentes de um ecossistema podem impactar diversas 
espécies; a habilidade EF07HI01 de História contribui para propiciar a reflexão e discussão sobre como 
a modernidade influenciou na modificação de ambientes naturais; a habilidade EF07GE06 de Geogra-
fia possibilita relacionar como a atividade humana influencia os impactos ambientais; a habilidade 
EF67LP23 de Língua Portuguesa propicia um ambiente de discussão e compartilhamento de ideias; e 
a habilidade EF69AR06 de Arte auxilia na confecção do mural e dos panfletos.

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades

Ciências

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos
ambientais
Programas e indicadores de saúde pú-
blica

EF07CI08 ‒ Avaliar como os impactos provocados por 
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam 
suas populações, podendo ameaçar ou provocar a 
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração 
etc.

História

A construção da ideia de modernidade e 
seus impactos na concepção de História
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mun-
do Antigo: permanências e rupturas de 
saberes e práticas na emergência do 
mundo moderno

EF07HI01 ‒ Explicar o significado de “modernidade” e 
suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 
concepção europeia.

Geografia Produção, circulação e consumo de 
mercadorias

EF07GE06 ‒ Discutir em que medida a produção, a 
circulação e o consumo de mercadorias provocam 
impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

Língua 
Portuguesa

Conversação espontânea

EF67LP23 ‒ Respeitar os turnos de fala, na participação 
em conversações e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na escola e formular 
perguntas coerentes e adequadas em momentos 
oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.
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Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades

Arte Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

Material:
• computadores com acesso à internet;

• revistas, notícias e artigos que discutam sobre os impactos e desastres ambientais;

• folhas de sulfite tamanho A4 e de papel kraft nas dimensões de 100 cm x 90 cm;

• canetas coloridas, tintas e lápis de diversas cores, cola, tesoura sem ponta;

• cópias de uma imagem que represente um ecossistema terrestre com diversos animais, solo, 
água e vegetais.

Material complementar para o professor

Artigos científicos
• CUBA, M. A. Educação ambiental nas escolas. ECCOM, v. 1, n. 2, 2010.

Discute sobre a necessidade de ensinar a educação ambiental nas escolas de forma eficiente 
para que haja a conscientização dos alunos e mudanças na qualidade de vida.

• NARCIZO, K. R. S. Uma análise sobre a importância de trabalhar educação ambiental nas es-
colas. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, v. 22, 2009.

Discute sobre a necessidade de uma reforma no pensamento didático-pedagógico relacionado à 
educação ambiental, de modo que os currículos escolares tenham articulação com outras disciplinas.

Livros

• GÜNTHER, W. R. et al. Desastres: múltiplas abordagens e desafios. São Paulo: Elsevier, 2017.

Aborda a evolução histórica e conceitual do desenvolvimento sustentável e proteção ao meio 
ambiente, e os principais aspectos relacionados ao estudo de impactos ambientais.

• JATOBÁ, A. C. M. O.  Desenvolvimento sustentável e estudo de impacto ambiental. São Paulo: Lu-
men Juris. 2017.

Livro composto de 16 capítulos escritos por pesquisadores de diversas áreas em conjunto com 
o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres de São Paulo da Universidade de São Paulo (Ce-
ped/SP-USP). Aborda de forma multidisciplinar a temática dos desastres. 

• NUNES, L. H. Urbanização e desastres naturais: abrangência América do Sul. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2015.

O livro apresenta levantamento de dados sobre desastres que ocorreram na América do Sul en-
tre 1960 e 2009, discutindo o vínculo entre a urbanização e as catástrofes ambientais. 
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Procedimento

Primeira etapa – A modernidade e a alteração do meio ambiente
Esta primeira etapa tem como objetivo retomar conceitos de ecossistema e ainda motivar os 

alunos a pesquisar e discutir como o desenvolvimento tecnológico e cultural das sociedades huma-
nas está relacionado à utilização de recursos naturais e à modificações do meio ambiente e como 
isso pode impactar os seres vivos. 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Como pré-requisitos para o início do projeto, o professor deve encaminhar a retomada dos conceitos de 
teias alimentares, ecossistema e seus componentes com os alunos. Converse com a direção da escola para 
reservar um amplo espaço da parede dos corredores da escola para a confecção de um mural coletivo da 
turma para exposição.

Providencie previamente cópias de uma imagem de ecossistema e reserve a sala de informática. Converse 
com o professor de História para que auxilie durante a pesquisa e discussão sobre a relação entre 
modernidade, Idade Moderna e o meio ambiente. Além disso, peça o auxílio do professor de Língua 
Portuguesa para a correção dos textos propostos nesta aula.

Inicie a aula na sala de informática com o objetivo de pausar e alternar momentos de discussão, pesquisa e 
questionamentos sobre o tema. Valorize a interação dos alunos com o conteúdo para que se apropriem dos novos 
saberes e reflitam sobre as próprias questões levantadas e as dificuldades de entendimento sobre a temática.

Não se esqueça de referenciar cada momento destas duas primeiras aulas durante as filmagens, 
objetivando, com o vídeo, um recurso de autoavaliação para os alunos, uma ferramenta de avaliação para os 
professores e uma constatação da aprendizagem ativa da classe durante a proposta pedagógica, com 
destaque para a construção dos conhecimentos ao longo das etapas do Projeto integrador.

Faça a filmagem de todas as etapas do Projeto integrador para postar o vídeo no site da escola, se houver, 
e nas redes sociais construídas pelos alunos.  

Organize os alunos em grupos de cinco integrantes. Distribua a imagem de um ecossistema 
terrestre de sua preferência na qual é possível observar animais, plantas e elementos como água, 
solo e ar. Solicite aos alunos que a observem atentamente e, depois, peça que os grupos respondam 
às questões a seguir no caderno:

Atividades

1. Observe o ecossistema e responda:

a) Quais os componentes vivos ou bióticos do ecossistema representado na imagem?

b) Quais os componentes não vivos ou abióticos do ecossistema representado na imagem?

2. Agora imagine que esse ecossistema sofreu um impacto ambiental que alterou sua es-
trutura e composição de modo intenso e de um dia para o outro. 

a) O que aconteceria com os demais seres vivos se as plantas desaparecessem?

b) E se a água desaparecesse?

c) E se uma espécie animal desaparecesse?
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Estipule cerca de 10 minutos para que eles façam a atividade. Peça que montem esquemas re-
sumidos sobre a retomada conceitual feita inicialmente e depois proponha uma roda de discussão 
para o compartilhamento de ideias sobre o questionamento proposto. Avalie se os alunos consegui-
ram identificar corretamente os componentes vivos e não vivos da imagem e se conseguem argu-
mentar  e  refletir  que  a  retirada  de  um  dos  componentes  do  ecossistema  pode  provocar  um 
desequilíbrio ambiental, impactando diretamente o ecossistema e as espécies nele inseridas. Verifi-
que se em suas falas eles comentam sobre alterações na interação dos seres vivos, como, nas teias 
alimentares. Se necessário, incentive uma reflexão sobre esse assunto.

Informações para o professor

Na natureza, os seres vivos interagem entre si constituindo relações ecológicas. Um mesmo indivíduo 
pode apresentar determinado papel dentro de uma cadeia alimentar, representado por seu nível trófico, e 
desempenhar outro dentro de uma teia. Afinal, as teias são cadeias alimentares interligadas, nas quais cada 
consumidor pode ter mais de uma fonte de alimento e ser consumidor secundário, terciário e quaternário, de 
acordo com o que se alimenta. Portanto, ao se excluir um dos componentes do meio ambiente, corre-se o 
risco de afetar indivíduos que podem impactar cadeias e teias alimentares inteiras.

Aproveite esta atividade para retomar e reforçar que um ecossistema é um conjunto constituí-
do dos componentes vivos ou bióticos, representados pela comunidade biológica, que habita uma 
dada região e interage com os componentes não vivos ou abióticos, representados pelos fatores 
físicos, químicos e geológicos desse mesmo local ou ambiente. Solicite aos alunos que deem exem-
plos de ecossistemas e de seus componentes. Se for necessário, incentive uma breve pesquisa e dê 
continuidade à atividade. Comente brevemente que a modificação do ambiente é um processo que 
ocorre naturalmente com o passar do tempo e a dinâmica terrestre, mas que também pode ser ace-
lerada ou provocada por ações humanas. Contextualize comentando que durante a história o ser 
humano aprendeu a utilizar os recursos do meio ambiente para a construção e o desenvolvimento 
tecnológico, usufruindo e modificando a natureza. Nesse momento, esclareça dúvidas sobre a pro-
blematização apresentada e peça que pesquisem exemplos de modificação do ambiente pelo ho-
mem.  Em  seguida,  investigue  as  concepções  prévias  dos  alunos  sobre  o  significado  de 
“modernidade” e sua relação com o ser humano e o meio ambiente. Para isso, pergunte:

• Para você, o que significa “modernidade”?

• Qual a relação entre modernidade e meio ambiente?

Ouça suas respostas e afira se os alunos em suas falas relacionam modernidade com o contexto 
de contemporâneo ou tempo atual. Esse tipo de relação e entendimento do termo como algo refe-
rente aos tempos atuais se tornou uma concepção de senso comum, e que na maior parte das vezes  
não é relacionada ao período histórico da Idade Moderna. Nesse momento, não se preocupe em es-
clarecer ou relacionar esses conceitos; apenas escute e discuta as ideias e concepções que eles apre-
sentam e levantam. Incentive a livre expressão e opiniões. Verifique também se eles relacionam 
modernidade com avanço tecnológico e utilização de recursos naturais do meio ambiente. Ainda 
organizados em grupos de cinco alunos, peça que ampliem suas pesquisas com questionamentos 
próprios sobre o tema. Oriente-os a realizar pesquisas na internet utilizando sites confiáveis de fon-
tes do governo ou de universidades para responder às questões a seguir.
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Atividades

1. Pesquise informações sobre o período histórico “Idade Moderna”. 

a) Cite quais foram os principais marcos históricos desse período.

b) Em que século se iniciou esse período histórico?

c) Qual a relação entre “modernidade” e Era Moderna?

2. A Revolução Industrial foi um acontecimento que fez parte da Idade Moderna.  

Sobre esse fato, responda:

a) Quais foram as principais  consequências da Revolução Industrial  naquela época 
para os ecossistemas e a população no local das fábricas?

b) O desenvolvimento industrial modificou diretamente quais ecossistemas existentes? 
De que modo?

3. Nos tempos atuais, é comum nos depararmos com o termo “desenvolvimento sustentá-
vel”. Pesquise:

a) O que significa sustentabilidade?

b) Na sua opinião, qual a relação entre desenvolvimento e sustentabilidade?

4. Faça um texto autoral sobre as informações adquiridas durante a pesquisa, relacionan-
do as palavras do box abaixo.

modernidade – avanço tecnológico – meio ambiente – impacto ambiental – sustentabilidade

Informações para o professor

Prepare-se previamente para a discussão da pesquisa. A seguir estão dispostos alguns materiais de leitura 
para auxiliá-lo.

• MICELI, P. História moderna. São Paulo: Contexto, 2013.

O livro narra os principais acontecimentos que fizeram parte da Idade Moderna. Apresenta mapas, 
ilustrações e documentos históricos relevantes sobre o período.

• SILVA, M. S. Desenvolvimento e sustentabilidade: uma discussão socioeconômica e ambiental. Disponível 
em: <www.revistaea.org/pf.php?idartigo=1313>. Acesso em: 26 jul. 2018.

Apresenta uma abordagem crítica sobre os conceitos e ferramentas de desenvolvimento sustentável para a 
sociedade. 

• WWF. O que é desenvolvimento sustentável? Disponível em: <www.wwf.org.br/natureza_brasileira/
questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/>. Acesso em: 26 jul. 2018.

Aborda conceitos e discussões sobre o desenvolvimento sustentável.
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Após as pesquisas, e na presença do professor de História, proponha que os grupos formem 
uma roda de conversa e compartilhem as informações pesquisadas com toda a turma. Solicite  
que um grupo por vez apresente suas respostas e, à medida que as informações forem apresenta-
das,  faça com o professor de História uma contextualização, acertos de eventuais  incorreções  
conceituais, integração e complementação de conteúdos. 

Com as pesquisas, espera-se que os alunos identifiquem que a Idade Moderna foi um período his-
tórico marcado por mudanças políticas, sociais, religiosas e intenso avanço tecnológico. Esse período se 
iniciou em meados do ano de 1453 e durou até 1789, com vários acontecimentos importantes, como o 
renascimento cultural, navegações, expedições, descobrimentos e colonizações agressivas e de explora-
ção de recursos naturais, reformas religiosas, mercantilismo e a Revolução Industrial. 

A Revolução Industrial, por sua vez, foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, 
com a construção de fábricas e também a utilização de diversificados recursos naturais, refletindo 
em grandes alterações na estrutura e composição dos ecossistemas, com impacto direto sobre os 
seres vivos. Nesse momento, incentive a contextualização e proponha aos alunos que reflitam, pro-
duzam um pequeno texto com um parágrafo e registrem em seus cadernos, para posterior compar-
tilhamento e leitura coletiva, sobre a crescente industrialização da época, consumismo e alterações 
ambientais, como poluição, desmatamento e perda de espécies vegetais e animais, entre outros. 

Num primeiro momento de fechamento conceitual, esclareça que o termo “modernidade” pode 
ter várias interpretações, com significado social de grande desenvolvimento e transformações, comu-
mente utilizado para representar o tempo atual e sendo tema de discussão de diversos filósofos. 

Iniciando a finalização, solicite aos alunos que leiam seus textos. Avalie se conseguiram relacio-
nar sustentabilidade com a necessidade de tomar as medidas necessárias para a utilização de re-
cursos  naturais  tendo  cuidado  com  o  meio  ambiente  para  as  próximas  gerações.  Durante  as 
leituras, peça a participação da turma para que complementem os depoimentos dos colegas e citem 
algumas medidas como exemplos.

Finalmente, proponha que os grupos revisem os textos propostos e os complementem com as 
contextualizações e informações discutidas. Peça o auxílio do professor de História para esclarecer 
possíveis dúvidas sobre o termo “modernidade” e sua relação com a Idade Moderna. Explique à tur-
ma que esse texto e as próximas atividades que serão propostas nas aulas seguintes farão parte de 
um projeto que tem como objetivo elaborar uma exposição aberta para a comunidade próxima da es-
cola sobre as alterações ambientais e suas consequências para os seres vivos. Assim que os alunos 
complementarem seus textos, recolha-os e peça o auxílio do professor de Língua Portuguesa para as 
correções necessárias. Se achar conveniente, utilize o texto como forma de avaliação para a atividade.

Avalie o vídeo produzido com a filmagem das atividades, crie uma pasta no computador para 
ele, nomeie-o e salve-o para, se necessário, editá-lo com um software específico. Tente uniformizar a 
filmagem usando tempos curtos de duração, com foco nas atividades com depoimentos dos alunos 
e encaminhamento dos momentos de pesquisa, quando os estudantes interagem e se apropriam 
dos conteúdos e novos saberes.
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Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Reserve a sala de informática, e/ou distribua revistas e textos informativos para consulta durante a 
pesquisa.

Converse previamente com o professor de Geografia para organizarem uma aula em conjunto. Sua 
presença enriquecerá as discussões e contextualizações sobre os impactos ambientais relacionados à 
produção, transporte e consumo da sociedade. 

Entre em contato com a direção da escola para a confecção de um mural coletivo nas paredes do corredor 
da escola, onde há grande circulação de alunos, pais e responsáveis. Reserve um espaço grande para que eles 
construam o mural e complemente-o com as informações das próximas aulas.

Inicie a aula na sala de informática, com o objetivo de pausar e alternar momentos de discussão, pesquisa e 
questionamentos sobre o tema. Valorize a interação dos alunos com o conteúdo para que se apropriem dos novos 
saberes e reflitam sobre as próprias questões levantadas e as dificuldades de entendimento sobre a temática.

Não se esqueça de referenciar cada momento das aulas 3 e 4 durante as filmagens, tornando o vídeo um 
recurso de autoavaliação para os alunos, uma ferramenta de avaliação para os professores e uma constatação 
da aprendizagem ativa da classe durante a proposta pedagógica, com destaque para a construção dos 
conhecimentos ao longo das etapas do Projeto integrador.

Inicie retomando brevemente com os alunos a discussão das aulas passadas sobre o desenvolvi-
mento tecnológico, as alterações nos ecossistemas e suas consequências para os seres vivos. Peça que 
relembrem e se expressem livre e oralmente sobre os principais pontos da pesquisa passada e, depois, 
direcione-os para o tema atual da discussão e da nova pesquisa, ou seja, para os impactos ambientais e 
a importância da conscientização no desenvolvimento de uma sociedade. Para isso contextualize, pro-
blematize, questione-os e encaminhe-os à pesquisa para apoiar as suas concepções espontâneas:

• O desenvolvimento social, cultural e tecnológico adequado pressupõe necessariamente políti-
cas públicas de proteção ambiental? Dê um exemplo.

• Para uma sociedade crescer e se desenvolver é necessário modificar o ambiente? De que modo?

• Como a produção de alimentos, o transporte e o consumismo impactam o meio ambiente?

• Existe algum tipo de controle e fiscalização das mudanças ambientais causadas pelo ser huma-
no? Alguém avalia os riscos?

Ouça as respostas dos alunos e avalie se eles conseguem identificar que, para que haja o desen-
volvimento e o crescimento de uma sociedade, é necessário que o ser humano modifique o ambi-
ente, desmatando áreas para a construção de estradas, campos de monocultura e agropecuária ou 
usufruindo de recursos naturais para a geração de energia e produção industrial, entre outros. Re-
tome que, ao modificar um ambiente natural, vários seres vivos são influenciados, interrompendo 
cadeias alimentares, retirando abrigos de animais que migram para outros locais para se estabele-
cerem etc. Esclareça que, mesmo sendo necessário modificar o ambiente, o ser humano precisa ter 
em mente as consequências, a intensidade e a frequência dos impactos, e por isso existem leis e en-
tidades governamentais que regulamentam esses processos no intuito de controlar e amenizar as 
alterações para, desse modo, minimizar os impactos ambientais.

Organize os alunos em grupos na sala de informática e esclareça que o objetivo da pesquisa é que 
eles conheçam instituições governamentais, leis e projetos que visam incentivar a educação ambiental e 
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controlar as alterações ambientais causadas pelo ser humano. Anote as perguntas a seguir no quadro e 
peça que se apoiem nesses e em outros questionamentos que porventura levantem. Incentive-os a focar 
suas pesquisas para respondê-las mais facilmente, registrando as informações e os resultados no cader-
no. Solicite que selecionem imagens e façam textos autorais explicando cada tópico para posteriormen-
te compartilhar, discutir e, finalmente, montar um mural coletivo com esses dados.

1. O que é educação ambiental?

a) Qual é o seu objetivo?

b) Qual é o público-alvo?

c) Qual é sua importância para a sociedade?

2. Qual é a função do Ibama? Cite e explique alguns de seus projetos.

3. Pesquise a proposta e o objetivo de cada uma das políticas abaixo.

a) Licenciamento ambiental.

b) Política nacional de resíduos sólidos.

c) Fiscalização ambiental.

d) Áreas de preservação permanente (APP).

e) Avaliação de impacto ambiental (AIA).

4. Pesquise outros projetos relacionados à proteção do meio ambiente e de sua biodiversidade. 
Compartilhe com os colegas.

Informações para o professor

Prepare-se previamente para as discussões. A seguir estão dispostas fontes para auxiliá-lo.

• FEPAM. Guia Básico do Licenciamento Ambiental. Disponível em: <www.fepam.rs.gov.br/
licenciamento/documentos/Guia_Basico_Lic.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2018.

Explica o que é uma licença ambiental e seus diferentes tipos.

• Site do Ibama. Disponível em: <www.ibama.gov.br/>. Acesso em: 26 jul. 2018.

Apresenta informações sobre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e diversas políticas de preservação ambiental.

• UNESP. Instrumentos de gerenciamento ambiental – Avaliação de impactos ambientais (AIA).
Disponível em: <www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea20b.html>. 
Acesso em: 26 jul. 2018.

Explica o conceito e as etapas no processo de avaliação dos impactos ambientais.

Depois da pesquisa, organize os alunos numa roda de conversa para que compartilhem infor-
mações, ideias e posicionamentos; oriente-os sobre o respeito aos tempos de fala e às opiniões dos 
colegas. Avalie se eles conseguiram identificar a importância da educação ambiental para conscien-
tizar jovens e adultos sobre as causas e consequências das alterações do meio ambiente e promover 
o desenvolvimento sustentável da sociedade. Solicite que apresentem exemplos para dar continui-
dade à atividade. 
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À medida que os grupos apresentam as informações sobre as políticas de preservação ambien-
tal, anote no quadro as principais ideias, contextualize e complemente o conteúdo. Mas faça o fe-
chamento teórico utilizando o repertório que os alunos construíram, suas concepções espontâneas, 
suas escolhas, depoimentos e opiniões. Atente-se para realizar a filmagem desses momentos.

Juntamente com o professor de Geografia, faça o fechamento do conteúdo incentivando os alu-
nos a refletir sobre a necessidade de usufruir e modificar o ambiente e sobre a importância do con-
trole e do estudo para evitar e minimizar os impactos provocados.

Em seguida, distribua os materiais necessários para a confecção de um mural na parede do cor-
redor da escola, como tesoura sem ponta, cartolina, papéis coloridos, revistas, cola etc. Proponha que 
os alunos se reúnam e organizem um mural coletivo sobre os temas discutidos nessas aulas. Lembre-
-se de orientá-los a deixar um espaço disponível na parede para posteriormente inserirem mais in-
formações no mural. Deixe-os à vontade para se expressarem artisticamente por meio de desenhos, 
montagens, colagens e pinturas. Incentive-os a elaborar pequenos textos informativos e autorais 
para compor o mural e informar as demais turmas e pais/responsáveis. Utilize o mural e a partici-
pação no trabalho coletivo para a avaliação no final do projeto.

Segunda etapa – Alterações do ambiente e seus impactos
Esta etapa tem como objetivo propor que os alunos diferenciem as alterações ambientais cau-

sadas pelo ser humano das catástrofes naturais e relacionem fatos históricos ocorridos no Brasil 
com a alteração dos componentes dos ambientes, migração e extinção de espécies.

Aulas 5 e 6

Dicas de organização

Providencie previamente os materiais necessários para a confecção dos painéis artísticos e materiais de 
consulta para a pesquisa sobre impactos ambientais, como revistas, notícias, livros didáticos e artigos sobre o 
assunto. 

Organize esta aula juntamente com os professores de História, Língua Portuguesa e Arte, para auxiliá-lo 
no encaminhamento das atividades de discussão, redação e confecção de painéis.

Não se esqueça de referenciar cada momento das aulas 5 e 6 durante as filmagens, tornando o vídeo um 
recurso de autoavaliação para os alunos, uma ferramenta de avaliação para os professores e uma constatação 
da aprendizagem ativa da classe durante a proposta pedagógica, com destaque para a construção dos 
conhecimentos ao longo das etapas do Projeto integrador.

Inicie a aula retomando as discussões das aulas passadas, nas quais se constatou que um ecos-
sistema é formado pela interação de componentes vivos e não vivos e que, ao modificar os compo-
nentes de um ecossistema, as populações animais, de plantas e de microrganismos podem sofrer 
impactos negativos. 

Exiba aos alunos o documentário A última hora (Warner Bros, 2007). Solicite que eles anotem no 
caderno os pontos principais do documentário para posteriormente discuti-los com toda a turma.
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Informações para o professor

O documentário A última hora (Warner Bros, 2007) discute sobre diversos desastres que acontecem em 
nosso planeta, de que forma os ecossistemas têm sido destruídos e quais as medidas que podem ser tomadas 
para reverter esse quadro.

Depois, em roda de conversa, proponha que compartilhem suas anotações. Promova um ambi-
ente de livre expressão e respeito à opinião do colega. Peça aos alunos que reflitam sobre medidas  
que poderiam ser tomadas para evitar o desgaste do ambiente. Em seguida, comente que, como 
visto no documentário, as alterações nos ecossistemas impactam diretamente os seres vivos, inclu-
sive o ser humano. Nesse momento, distribua a eles uma cópia do texto a seguir e proponha uma 
leitura compartilhada.

[...]

Destruição e fragmentação de paisagens naturais

O crescimento da população humana se deu de forma assustadora nos últimos 150 

anos, passando de 1 bilhão de habitantes para 2 bilhões, entre 1850 e 1930, e para mais de  

6  bilhões atualmente.  Esse crescimento  vertiginoso é produto  direto  de  tecnologias  que 

melhoraram a condição geral do homem, como a Revolução Industrial e a mecanização da 

agricultura,  além de  avanços  na  cura  e  tratamento  de  doenças.  A acomodação  dessa 

superpopulação  no  planeta  tem  implicado  crescente  expansão  da  fronteira  humana, 

demandado  cada  vez  mais  a  modificação  de  habitat e  ecossistemas,  antes  selvagens. 

Consequentemente, a destruição de paisagens naturais tomou proporções nunca vistas, já 

que a expansão humana é inexoravelmente acompanhada pela criação de novas áreas 

agricultáveis,  expansão  de  cidades,  atividades  mineradoras,  grandes  projetos  de 

infraestrutura, como a criação de reservatórios, geração de energia e malhas de transporte.  

Por  essa  razão,  a  destruição  e  modificação  de  habitat representam  a  principal  causa 

promotora de extinções no presente. [...]

Vimos, então, que a perda de habitat desencadeia processos que implicam a diminuição 

da  população,  ou  até  sua  extinção  local.  Quando  a  espécie  se  restringe  a  pequenas 

populações em poucas áreas de ocorrência, dizemos que ela é uma espécie de população 

rara. [...]

PINHO, L. A; PELICICE, F. M. Extinção. NEAD-Universidade Estadual de Santa Cruz. Disponível em: <http://
nead.uesc.br/arquivos/Biologia/modulo_8-bloco_1/uni_extincao/material_apoio/M8EBU3_Extincao_versao_web.pdf>. 

Acesso em: 8 ago. 2018.

Após a leitura, faça perguntas aos alunos sobre o texto para incentivá-los a pensar sobre o 
tema e a interpretar as informações discutidas. Por exemplo:

• Vimos que as modificações nos ecossistemas impactam os seres vivos. Qual o tipo de impacto 
está sendo discutido no texto?

• Quais outros tipos de impacto podem ocorrer ao se modificar um ecossistema?

Ouça suas respostas e promova um ambiente de livre expressão de ideias e opiniões. Afira se 
os alunos em suas falas conseguem identificar que o texto discute sobre a extinção de espécies e 
que outros impactos que podem ocorrer são a migração incomum de espécies e mudanças de hábi-
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tos. Para fortalecer esses conceitos, proponha aos alunos que pesquisem no Livro do Aluno e ou-
tros materiais disponíveis informações para responder às questões a seguir.

1. Quais são as principais causas da extinção de espécies? Existem causas naturais? Qual o pa-
pel do ser humano nesse fenômeno?

2. Nos jornais, deparamo-nos às vezes com notícias sobre a migração incomum de aves, como 
os pinguins. Quais os motivos para que uma espécie se desloque e invada outros ambientes?

3. Com as informações das pesquisas, elabore uma redação com o tema: Impactos ambientais e os  
seres vivos.

Estipule um tempo para o desenvolvimento da pesquisa e elaboração da redação. Depois, pro-
ponha que os integrantes dos grupos, um por vez, leiam suas redações para a turma. Após todas as 
leituras, contextualize o tema discutindo sobre os principais pontos comentados nas redações. Du-
rante a discussão e o compartilhamento de ideias, verifique se os alunos compreenderam que a extin-
ção de espécies é um processo natural, lento e que demanda milhões de anos para ocorrer. E que o 
grande problema é que o ser humano tem acelerado esse processo ao modificar e explorar irracional-
mente os recursos do meio ambiente. Aproveite esse momento para destacar a importância das po-
líticas de preservação ambiental que foram estudadas nas aulas anteriores. Recolha as redações dos 
grupos e utilize-as como critério de avaliação ao final do projeto.

Em seguida, distribua aos grupos uma folha de papel kraft no tamanho 100 cm x 90 cm, tintas 
coloridas, canetas e outros materiais de desenho. Proponha que eles conversem e elaborem um pai-
nel que expresse artisticamente as consequências dos impactos ambientais para os seres vivos. Ex-
plique que a proposta é elaborar um painel  para conscientizar a população sobre os riscos de 
modificar e explorar irracionalmente os recursos naturais. Peça o auxílio dos professores de Língua 
Portuguesa e Arte para ajudar na confecção dos painéis, orientando sobre a escolha de cores e a 
importância de frases curtas e chamativas. Reserve o restante da aula para a confecção do material 
e apresentações dos grupos.

Finalize a aula solicitando aos alunos que fixem os painéis na parede escolhida para o mural 
coletivo.

Aulas 7 e 8

Dicas de organização

Converse previamente com os professores de História, Geografia e Arte.

Se houver possibilidade, distribua notícias de jornais sobre os desastres.

Valorize a interação dos alunos com o conteúdo para que se apropriem dos novos saberes e reflitam a 
respeito das próprias questões levantadas e das dificuldades de entendimento sobre a temática.

Não se esqueça de referenciar cada momento das aulas 7 e 8 durante as filmagens, tornando o vídeo um 
recurso de autoavaliação para os alunos, uma ferramenta de avaliação para os professores e uma constatação 
da aprendizagem ativa da classe durante a proposta pedagógica, com destaque para a construção dos 
conhecimentos ao longo das etapas do Projeto integrador.

Inicie a aula retomando com os alunos que durante o projeto eles pesquisaram e refletiram so-
bre como e por que o ser humano modifica o meio ambiente, e as consequências dessas modifica-
ções para as demais espécies. Em seguida, solicite que pesquisem e pergunte:

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



79

• O ambiente é modificado em estrutura e composição somente por causa das atividades do
ser humano?

• Fenômenos naturais podem modificar e impactar os ambientes? Quais seriam as consequên-
cias de seus impactos para os seres vivos?

Deixe os alunos à vontade para opinar. Estimule a livre expressão de ideias. Avalie se em suas 
falas eles conseguem identificar que existem processos naturais que fazem parte da dinâmica do 
planeta Terra e provocam alterações em ecossistemas e nas diversas populações de seres vivos. Al-
guns exemplos são queimadas, erupções vulcânicas, terremotos e tornados. Peça à turma que refli-
ta sobre como esses fenômenos impactam os ecossistemas. Se for necessário, peça que consultem o 
Livro do Aluno ou proponham outros questionamentos e problematizações que permitam outras 
reflexões sobre o assunto.

Depois, proponha que se organizem em quatro grupos para realizarem estudos de diferentes 
casos de desastres, analisando a sequência temporal dos fatos, ou seja, abordando suas causas e  
consequências para os ecossistemas e elencando medidas de prevenção futuras. Distribua os se-
guintes temas e perguntas norteadoras de pesquisa:

• Grupo 1 ‒ Desastre de Mariana no Brasil, em 2015.

• Grupo 2 ‒ Incêndio da Ultracargo no Brasil, em 2015

• Grupo 3 ‒ Vulcão Kilauea no Havaí, em 2018.

• Grupo 4 ‒ Tsunami na Indonésia, em 2004.

Perguntas norteadoras de pesquisa

• O que provocou o acidente referido no tema que o grupo recebeu?

• Esse tipo de acidente já havia acontecido antes nessa localidade? Quando?

• Esse acidente específico poderia ser evitado? Como?

• Que alterações foram provocadas no ecossistema local?

• Quais os impactos provocados? Houve mudanças nos componentes físicos, biológicos e/ou so-
ciais do ecossistema?

• Ocasionou migração ou extinção de espécies? Explique.

• Como a educação ambiental pode auxiliar na prevenção desse tipo de acidente? Elenque algu-
mas medidas.

Oriente-os para pesquisar em  sites de fontes confiáveis e selecionar imagens para inserir no 
mural coletivo. Explique que a proposta é que cada grupo inclua no mural imagens, informações, 
pequenos textos autorais sobre seu tema, e depois apresente para toda a turma. Distribua material  
de consulta como revistas, notícias de jornal relacionadas aos acidentes, cartilhas de educação am-
biental, entre outros.

Ao final da aula, proponha que os grupos, sequencialmente, apresentem suas contribuições 
para o mural coletivo. Nesse momento, incentive a livre expressão de ideias e posicionamentos  
com respeito aos turnos de falas e depoimentos. Durante as apresentações, retome, se necessário,  
e organize os conteúdos abordados nas aulas anteriores para que os alunos compreendam que o 
tema “impactos ambientais” é complexo e envolve não só o desenvolvimento tecnológico e a in -
tervenção humana mas  também processos  naturais  que fazem parte  da dinâmica do planeta
Terra. Encaminhe o fechamento teórico conjuntamente com os estudantes, organizando, estimu-
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lando e apoiando a manifestação dos alunos que construíram seus novos saberes e se apropria -
ram dos conteúdos.

Terceira etapa – Organização e divulgação da exposição
Nesta etapa, os alunos devem organizar e elaborar os materiais de divulgação da exposição. 

Como proposta de divulgação, sugere-se a montagem de um evento nas redes sociais, com fotos e 
curiosidades sobre a exposição. Além disso, propõe-se a filmagem de todo o processo, com posta-
gem no site da escola e em páginas das redes sociais que sejam construídas por eles. A confecção de 
panfletos informativos precisa ser organizada coletivamente para ser entregue aos demais alunos, 
pais, responsáveis e população local, que devem ser convidados para o evento.

Aulas 9 e 10

Dicas de organização

Converse previamente com a direção da escola para criar um evento nas redes sociais sobre a exposição 
do mural. Decidam a data e o horário para que a escola receba visitantes e os alunos estejam disponíveis 
para apresentar seus trabalhos.

Valorize a interação dos alunos com o conteúdo para que se apropriem dos novos saberes e reflitam sobre 
as próprias questões levantadas e as dificuldades de entendimento sobre a temática.

Não se esqueça de referenciar cada momento das aulas 9 e 10 durante as filmagens, tornando o vídeo um 
recurso de autoavaliação para os alunos, uma ferramenta de avaliação para os professores e uma constatação 
da aprendizagem ativa da classe durante a proposta pedagógica, com destaque para a construção dos 
conhecimentos ao longo das etapas do Projeto integrador.

Essas aulas objetivam que os alunos elaborem panfletos para a divulgação da exposição e com-
plementem e organizem o mural coletivo. Inicie a aula conversando com eles sobre a importância 
de compartilhar o conhecimento adquirido com os grupos sociais. Comente que, ao compartilhar 
nossos conhecimentos, podemos ajudar pessoas, despertar a curiosidade e até mudar atitudes e 
concepções equivocadas e de senso comum de grande parte das pessoas.

Depois, entregue os textos e redações propostos como atividades das aulas anteriores. Oriente-
-os para reler os trabalhos e utilizar pequenos trechos ou elaborar desenhos para adicionar no mu-
ral. Entregue cartolinas, folhas sulfites e canetas coloridas e deixe que os alunos conversem entre si 
e decidam quais informações poderiam ser adicionadas para enriquecer o mural. Além disso, pro-
ponha que elaborem panfletos informativos para divulgar a exposição do mural, adicionando in-
formações como local, data e horário, previamente combinados com a direção da escola. Peça o 
auxílio dos professores de Língua Portuguesa e Arte para orientar a elaboração dos panfletos. 

Durante todas as atividades do Projeto integrador, produza fotografias e vídeos para registrar 
o momento e subsidiar a aprendizagem ativa dos alunos e o processo avaliativo do professor. Pos-
teriormente, adicione as imagens e filmes ao blog da escola e crie um evento na rede social para di-
vulgar a exposição aos pais e pessoas vinculadas à escola e aos alunos. Explique que a proposta da 
exposição é atrair visitantes para que eles conheçam um pouco mais sobre as mudanças ambientais 
e seus impactos e solicite aos que, nos intervalos das atividades, compartilhem o evento em suas 
redes sociais para divulgação.

Num segundo momento, organize os alunos em grupos de cinco integrantes e oriente-os sobre 
como deverão portar-se durante as apresentações do mural. Organize-os de modo que cada grupo 
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fique responsável por um pedaço da parede e por um tema específico para que, à medida que os  
visitantes cheguem à exposição, tenham um fluxo pré-estabelecido de informações e imagens.

Finalize estipulando um tempo para o estudo das informações e para ensaios da apresentação. 
Peça aos alunos que imaginem que você e os demais professores são visitantes para ensaiar as falas 
e os posicionamentos. Oriente-os e auxilie-os na organização das ideias e informações durante a or-
ganização das apresentações.

Aula 11

Organize-se para que nessa aula seja realizada a exposição do mural coletivo.

Esteja presente durante todo o evento e auxilie os alunos no que for necessário. Avalie a parti-
cipação de todos e a capacidade de argumentação e compartilhamento de ideias. No caso de eles 
apresentarem dificuldades, auxilie-os complementando informações e incentivando um ambiente 
sem repreensões.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa, Geografia, História e Arte avaliem em conjunto o mural e as demais produ-
ções, como os textos e redações. E, além disso, avaliem componentes de integração e participação 
deles, como trabalho em grupo, interesse em aprender, realização das pesquisas, contribuição para 
a elaboração do mural, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem. Ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Às vezes Não

Compreendi que modificações nos componentes de um ecossistema 
influenciam diretamente espécies animais e vegetais?

Diferenciei as alterações ambientais causadas por catástrofes naturais 
das provocadas pelo ser humano?

Relacionei o desenvolvimento da sociedade com a sustentabilidade?

Conheci algumas políticas de preservação ambiental?

Compreendi a importância da educação ambiental?

Participei da elaboração do mural?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos, atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades corres-
pondentes. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência deles, possibilitando que possam ter condições de continuidade e avanço nos estudos, 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e os conteúdos correspondentes ao ano/série 
em que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e dar con-
tinuidade aos estudos de Ciências da Natureza nesse momento da aprendizagem. Nesse caso, ele ne-
cessitará de um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades 
diferenciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa 
prosseguir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificul-
dades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho ade-
quado (DA)

[8-10]

Compreendeu que modificações nos compo-
nentes de um ecossistema influenciam dire-
tamente espécies animais e vegetais.

Diferenciou as alterações ambientais causa-
das por catástrofes naturais das provocadas 
pelo ser humano.

Relacionou o desenvolvimento da sociedade 
com a sustentabilidade.

Conheceu algumas políticas de preservação 
ambiental.

Compreendeu a importância da educação 
ambiental.

Contribuiu com as atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral 
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Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(Aulas 1 a 4)

Segunda etapa

(Aulas 5 a 8)

Terceira etapa

(Aulas 9 a 11)

Discussão sobre as consequências das 
mudanças nos ecossistemas

X

Pesquisa sobre modernidade e sustenta-
bilidade

X

Discussão e pesquisa sobre educação e 
preservação ambiental

X

Redação sobre os impactos ambientais e 
os seres vivos

X

Pesquisa e discussão dos desastres
ambientais e catástrofes naturais

X

Confecção do mural X X X

Pesquisa sobre desastres ambientais X

Confecção de materiais de divulgação X

Exposição X

Referências 
GONÇALVES, D. P. Principais desastres ambientais no Brasil e no mundo. Jornal da Unicamp. 

Disponível  em:  <www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2017/12/01/principais-desastres-ambientais-
no-brasil-e-no-mundo>. Acesso em: 26 jul. 2018.

MELO, M. A. O desenvolvimento industrial e o impacto no meio ambiente. Disponível em: 
<www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-desenvolvimento-industrial-e-o-impacto-no-meio-ambiente>. 
Acesso em: out. 2018.
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Plano de desenvolvimento do 2o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, um Projeto integrador e dez ati-

vidades de acompanhamento da aprendizagem.

No 2o bimestre, destacam-se três habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 2 do Livro do Aluno:  EF07CI09,  EF07CI10 e
EF07CI11, relacionadas aos objetos do conhecimento Programas e indicadores de saúde pública. 

As sequências didáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desen-
volvimento de competências e habilidades específcas, além de objetos do conhecimento relaciona-
dos a esses saberes. Elas podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Livro do
Aluno ou de modo independente. Têm uma estrutura que possibilita motivar o aluno a conhecer
seu repertório e, por isso, iniciam com a apresentação do tema, sua contextualização e problemati-
zação. Em seguida, continuam com questionamentos objetivos e específcos para iniciar a constru-
ção  dos  saberes  e  conhecimentos.  Em  outra  etapa,  segue-se  a  busca  por  respostas,  dados  e
informações. Nesse momento, surge a oportunidade de convidar os alunos a pesquisar, formar
uma roda de conversa, realizar trabalho em grupo, atividade prática ou um projeto maior. 

Nesse cenário, desenvolve-se a autonomia do aluno, que se torna protagonista de seu estudo e
aprendizado. Assim, passa a interagir com o conteúdo de forma muito ativa e positiva. E o profes-
sor desloca-se para uma posição de mediador, facilitador, articulador e organizador conceitual.
Deixa de atuar na transmissão oral do conteúdo e, como analista, valoriza todo o processo pelo
qual o aluno passa. 

Desse modo, espera-se que, ao fnal, os alunos conheçam e interpretem alguns indicadores de
saúde e a importância da vacina para o controle e erradicação de doenças, além de reconhecerem
os avanços da ciência e da tecnologia ao longo da história para o controle de doenças e outros fato-
res relacionados à qualidade de vida.

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicio-
namentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do
projeto integrador, que são apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais
e apropriação de saberes.
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CORRESPONDÊNCIAS ENTRE OBJETO DO CONHECIMENTO, HABILIDADES,
RECURSOS DIDÁTICOS E LIVRO DO ALUNO

RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 2o BIMESTRE

Objeto do
conhecimento

Habilidades
Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

Programas e indica-
dores de
saúde pública

EF07CI09 ‒ Interpretar as 
condições de saúde da 
comunidade, cidade ou estado, 
com base na análise e 
comparação de indicadores de 
saúde (como taxa de 
mortalidade infantil, cobertura 
de saneamento básico e 
incidência de doenças de 
veiculação hídrica, atmosférica 
entre outras) e dos resultados 
de políticas públicas destinadas 
à saúde.

1. Indicadores de saúde

Unidade 2 – Saúde e quali-
dade de vida
Capítulo 5 – Saúde e meio 
ambiente

EF07CI10 ‒ Argumentar sobre a 
importância da vacinação para 
a saúde pública, com base em 
informações sobre a maneira 
como a vacina atua no 
organismo e o papel histórico 
da vacinação para a 
manutenção da saúde 
individual e coletiva e para a 
erradicação de doenças.

2. Vacinas: aspectos históri-
cos, biológicos e sociais

Unidade 2 – Saúde e quali-
dade de vida
Capítulo 6 – Saúde indivi-
dual e coletiva

EF07CI11 ‒ Analisar 
historicamente o uso da 
tecnologia, incluindo a digital, 
nas diferentes dimensões da 
vida humana, considerando 
indicadores ambientais e de 
qualidade de vida.

3. A tecnologia a serviço da
saúde

Unidade 2 – Saúde e quali-
dade de vida
Capítulo 6 – Saúde indivi-
dual e coletiva
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Projeto integrador: A vacinação para manutenção da saúde coletiva e individual

Objeto do
conhecimento

Habilidades

• Programas e 
indicadores de
saúde pública

EF07CI10 ‒ Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com 
base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel 
histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a 
erradicação de doenças.

• Planejamento e 
produção de 
entrevistas orais

EF67LP14 ‒ Defnir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende 
conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e 
sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de perguntar e realizar 
entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o
tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a 
partir das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a 
uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à construção 
composicional do gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e a 
continuidade temática.

• Conversação 
espontânea

EF67LP23 ‒ Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou 
atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas 
em momentos oportunos em situações de aula, apresentação oral, seminário etc.

• Construção da 
textualidade 
Relação entre 
textos

EF67LP30 - Criar narrativas fccionais, tais como contos populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre 
outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os 
elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, 
personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração 
de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma 
história e de inserir os discursos direto e indireto.

• Elementos da 
linguagem

EF69AR26 ‒ Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 
cênicos (fgurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 
vocabulários.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)
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Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos listados a seguir.

1. Compreender o que são indicadores de saúde e sua relação com saneamento básico.

2. Pesquisar e comparar indicadores de saúde das diferentes regiões do Brasil.

3. Pesquisar e compreender como políticas públicas podem impactar nos indicadores de saúde.

4. Compreender o que é vacina, como é produzida e qual é sua importância para os seres
humanos.

5. Pesquisar e compreender o histórico das vacinas e como sua ampla utilização impacta na er-
radicação de doenças infecciosas.

6. Identifcar quais vacinas são obrigatórias no Brasil e, consequentemente, contra quais doen-
ças elas imunizam.

7. Compreender como a tecnologia pode contribuir  para melhorar  a qualidade de vida do
ser humano.

8. Conhecer e identifcar tecnologias usadas atualmente em serviços de diagnóstico relativos 
à saúde.

9. Analisar e discutir historicamente o uso da tecnologia nas áreas de saúde e ambiental.

Esses objetivos representam a estrutura de organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistos para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas durante o bimestre valorizam o foco e o recorte seletivo nos
conteúdos explicitados no Livro do Aluno, de modo que a problematização do tema a ser estudado
seja específca e contextualizada com facilidade, seguida de questionamentos para diagnosticar os
repertórios do aluno, direcionando as estratégias de busca, a análise de informações e facilitando
sua apropriação dos conceitos. Desse modo, ganham importância na busca para contemplar as ha-
bilidades práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, com a interação do aluno com o conteúdo,
proporcionando a ele oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

O processo de construção dos saberes científcos é individual, porém, é catalisado por diversos
fatores, com destaque para a interação entre alunos em um grupo, rodas de conversa, seminários,
pesquisas na internet, debates e discussões. É fundamental considerar as diferenças entre eles para
defnir trabalhos individuais ou em grupos, como maior ou menor facilidade de entendimento e
habilidades relacionadas à oralidade, escrita e socialização.

No caso específco da temática “Programas e indicadores de saúde pública”, é importante, du-
rante o encaminhamento pedagógico, a utilização de softwares e ferramentas de busca sobre os in-
dicadores de saúde, de modo que o aluno entenda o que signifcam e qual é sua implicação no que
se refere à saúde da população.

Além disso, incentiva-se a utilização de flmes/vídeos para facilitar a construção do conteúdo e
sua relação com o cotidiano do aluno. O ambiente da sala de aula deve ser propício à discussão da
temática, ao exercício da curiosidade intelectual e à investigação. Tendo isso em vista, seguem al-
gumas sugestões específcas para o desenvolvimento das habilidades propostas neste bimestre.

EF07CI09 

• Em princípio, as taxas e os parâmetros usados como indicadores de saúde servem para caracte-
rizar ecologicamente as populações, pois destacam detalhes de sua dinâmica e suas interações
com o meio, por exemplo, taxas de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e inci-
dência de doenças de veiculação hídrica.
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• Logo na apresentação do tema e na condução das atividades, procure contemplar uma aborda-
gem interacionista, ou seja, ecológica. A condição de saúde individual ou populacional é sem-
pre consequência de uma série de interações entre esses seres vivos e o meio em que vivem e
com outros organismos. Sugere-se que o foco da discussão passe pela análise das interações,
como tipo de dieta, qualidade da água ingerida, prática de atividades físicas, lazer e descanso
adequados, condições de vida que promovam contato com vetores de doenças e agentes pato-
gênicos, presença de saneamento básico, convívio social adequado e adoção de práticas pre-
ventivas, como a vacinação.

• O encaminhamento pedagógico desse tema está associado à coleta, organização e apresentação
dos dados, que são disponibilizados de variadas formas, como gráfcos e tabelas. Certifque-se
de preparar a turma para essas análises.

• Selecione textos, imagens e vídeos que abordem o tema.

• Organize atividades de pesquisa e compartilhamento de informações sobre alguns indicadores
de saúde.

EF07CI10 

• Em relação ao contexto histórico, não enfatize exclusivamente aspectos relacionados à con -
trariedade da população em relação à vacinação no passado (Revolta da Vacina) e dias atuais
(pouca cobertura vacinal para algumas doenças específcas). 

• Trabalhe as ideias e os princípios básicos de maneira simples. Podem ser abordados antígeno
(corpo estranho = vírus ou bactéria), anticorpos (defesas do organismo), imunização ativa (ca-
pacidade do próprio organismo de inativar um corpo estranho invasor), imunização primária
(primeiro contato com o antígeno, produção pequena e lenta de anticorpos), imunização se-
cundária (segundo contato com o antígeno, produção grande e rápida de anticorpos) e memó-
ria imunológica (aprendizado do organismo em produzir defesa após entrar em contato uma
vez com o antígeno).

• No momento de discutir o calendário brasileiro de vacinação em sala de aula, procure não dei-
xar em evidência ou destacar crianças que não tenham tomado alguma dose ou vacina obriga-
tória. Respeite a posição da criança e incentive o respeito e a aceitação dos demais. Pode haver
várias razões para isso, inclusive culturais, religiosas ou de outra natureza. Encaminhe o as-
sunto para a coordenação e solicite que oriente os pais, se necessário. 

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Organize atividades de pesquisa e interpretação da Caderneta de Vacinação.

EF07CI11 

• Aproveite o trabalho com essa habilidade para reforçar a alfabetização e o letramento científco
dos alunos. Reforce a ideia de que a pesquisa, a experimentação, a observação e a análise de
dados possibilitam a construção de conhecimento científco ou de ciência. Ao aplicar o conhe-
cimento científco na concepção de uma inovação, cria-se tecnologia. Portanto, podem-se obter
variadas tecnologias para serem utilizadas em todos os setores da sociedade moderna.

• Há inúmeros exemplos de aplicações tecnológicas e, provavelmente, as mais importantes estão
associadas à manutenção e recuperação da saúde humana. Nesse sentido, justifque a impor-
tância das atividades propostas.

• Exiba vídeos sobre a relação da saúde com a tecnologia.

• Apresente e trabalhe com os alunos a ferramenta Datasus.

• Proponha a formação de rodas de discussão e o compartilhamento de ideias.
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Sugestões de recursos recorrentes
Durante o encaminhamento do material digital, é fundamental adotar algumas atividades re-

correntes em sala de aula que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e
as específcas de Ciências da Natureza. A seguir estão elencadas algumas sugestões.

• Incentive os alunos a participar de demonstrações, experimentos, modelagens, simulações.

Proponha pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa,  apresentações,  compartilha-
mento de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, criando um ambiente cola-
borativo e, ao mesmo tempo, autônomo.

• Auxilie e incentive a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamento
de informações com a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentive a produção de textos autorais e inéditos em vez da cópia de textos prontos e a divul -
gação aos colegas ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhe as atividades que envolvem interpretações de texto. Verifque se há difculdades
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxilie os alunos quando necessário, propici-
ando aumento de repertório. Monte com eles um glossário de termos científcos.

A utilização de recursos recorrentes facilita a você, professor, a identifcação rápida das difcul-
dades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replanejamento
das aulas e superação das difculdades que porventura surjam. Sugere-se, desse modo, a utilização
de atividades diversifcadas, com retomada dos conteúdos essenciais sobre os quais os alunos não
tenham apresentado desempenho satisfatório. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a refexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar, com base em fatos, dados e informações confáveis para formular, negociar
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os di -
reitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos ou-
tros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.
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9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de confitos e a cooperação, fazendo-se respei-
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valoriza -
ção da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, fexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científco como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza,
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científca, para sen-
tir segurança no debate de questões científcas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do
trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, de-
mocrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confáveis e negociar
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respei-
to a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de gru -
pos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

5. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, signifcativa, refexiva e ética.

6. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, fexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões diante de questões científco-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



92

Recursos para o professor
• KAWAMURA, L. K. Tecnologia e saúde nas diferentes 

perspectivas de entidades associativas de médicos. Revista de 
Administração de Empresas, v. 27, n. 2, 1987.

Nessa obra, o autor aborda a contribuição da vacina para a 
melhoria da qualidade de vida da população e alerta para a 
necessidade de vacinas que previnam doenças como tuberculose, 
dengue, entre outras.

• LEVI, G. D.; LEVI, M.; OSELKA, G. Vacinar, sim ou não? Um guia 
fundamental. São Paulo: MG Editores, 2018.

Aborda o histórico do surgimento e da consolidação das vacinas
e seus benefícios. Traz ainda outras informações, como as 
consequências da não vacinação.

• QUADROS, C. A. Vacinas: prevenindo a doença e protegendo a
saúde. São Paulo: Roca, 2008.

Apresenta uma discussão sobre a modernização tecnológica e a 
área da saúde.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilida-

des específcas de conteúdos e atitudes que são fundamentais para os alunos terem condições de
dar continuidade aos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização, apropriação e construção de sabe-
res e conhecimentos, habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do traba-
lho. Assim, as sequências didáticas buscam maior efetividade nas aprendizagens essenciais, que
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. 

EF07CI09 ‒ Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de sa-
neamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras) e dos re-
sultados de políticas públicas destinadas à saúde.

EF07CI10 ‒ Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em
informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação
para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.

EF07CI11 ‒ Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes di-
mensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC), tendo como objetos de conhecimento  Programas e indicadores de 
saúde pública: EF07CI09, EF07CI10 e EF07CI11. As sequências didáticas contemplam esse objeto 
e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas a ele relacionadas. Foram programadas 
três ou quatro aulas de aproximadamente 50 minutos, podendo ser adaptadas de acordo com sua 
proposta. Ao final são propostas dez questões para o acompanhamento da aprendizagem dos alu-
nos, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para 
auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído por meio de questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora a formação do pensamento crítico e 
o raciocínio lógico. Dessa forma, incentivam-se a pesquisa e a procura por explicações por meio do 
levantamento de hipóteses viáveis, sendo estas passíveis de ser testadas por meio de observações 
ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas têm o intuito de promover uma aprendizagem mais ativa, ou 
seja, em que parte do conteúdo seja construída pelo próprio aluno. Sugere-se que sejam utilizadas 
para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além disso, elas podem ser 
ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e dos perfis das turmas em que fo-
rem trabalhadas. 

1. Indicadores de saúde

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender o que são 
indicadores de saúde e sua relação 
com saneamento básico.

• Pesquisar e comparar indicadores 
de saúde das diferentes regiões do 
Brasil.

• Pesquisar e compreender como 
políticas públicas podem impactar 
nos indicadores de saúde.

• Programas e 
indicadores de 
saúde pública.

EF07CI09 ‒ Interpretar as condições de 
saúde da comunidade, cidade ou 
estado, com base na análise e 
comparação de indicadores de saúde 
(como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e 
incidência de doenças de veiculação 
hídrica, atmosférica entre outras) e 
dos resultados de políticas públicas 
destinadas à saúde.
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Recursos para o professor

• BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de diretrizes, objetivos,  
metas e indicadores: 2013-2015. Brasília, 2013.

• SEADE. Fontes de dados e metodologias para construção de 
indicadores analíticos e sintéticos. Disponível em: 
<http://produtos.seade.gov.br/produtos/anipes/pdf/03.pdf>. Acesso 
em: 5 ago. 2018.

• UFSC. Epidemiologia. Indicadores de Saúde. Disponível em: 
<https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/77538/mod_resource
/content/3/un2/top1_1.html>. Acesso em: 14 ago. 2018.

Duração
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou na sala de informática.

Introdução do tema
Os indicadores internacionais de saúde englobam informações importantes sobre determina-

dos atributos e dimensões do estado de saúde da população e do sistema de saúde implantado na 
cidade, estado ou país, trazendo, assim, informações significativas para o planejamento dos órgãos 
públicos de saúde; ou seja, os indicadores mostram a situação sanitária a que cada população está 
submetida e serve para a vigilância das condições de saúde.

A elaboração de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar. Pode abranger 
desde a contagem simples e direta de casos de determinada doença até cálculos que relacionam vá-
rias informações sobre o estado de saúde populacional.

Os índices de mortalidade infantil, de natalidade, de incidência de determinada doença ao lon-
go de um intervalo de tempo em determinado local, bem como os de serviços de saneamento bási -
co, entre outros, são exemplos de indicadores associados à saúde.

Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais indicados a seguir para o desenvolvimento das aulas.

Material:
• folha pautada (de caderno ou fichário), caneta azul ou preta, lápis e borracha;

• lápis de cor e canetas nas cores de sua preferência;

• computadores ou celulares com acesso à internet;

• 4 cartolinas brancas ou papel kraft;

• 1 rolo de fita-crepe.
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Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Prepare e imprima a quantidade correta de textos para entregar aos alunos para que possam fazer a 
pesquisa sobre indicadores de saúde pública.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos sobre indicadores de 
saúde e saneamento básico. 

Inicie a aula escrevendo na lousa as seguintes expressões: “indicadores de saúde” e “sanea-
mento básico”. Depois, pergunte aos alunos se já ouviram falar sobre essas palavras e deixe que ex-
pressem livremente suas concepções sobre os conceitos e as ideias envolvidos com o tema. Siga 
anotando as respostas deles, em tópicos, uma abaixo da outra. Complemente essa fase com os se-
guintes questionamentos:

• Existe alguma relação entre elas? 

• Qual é a importância delas para a população humana?

Para verificar a adequação conceitual das ideias levantadas pelos alunos, proponha que façam 
uma pesquisa sobre o assunto. Instrua-os a formar grupos de até quatro pessoas e distribua textos 
de sua preferência que englobem conceitos sobre indicadores de saúde e sua relação com sanea-
mento básico. 

Dicas de organização

Dê preferência a textos que tragam informações nacionais, de diversas regiões do país; por exemplo, textos 
jornalísticos que mostrem indicadores de saúde de determinada área que foram melhorando ao longo do 
tempo, tendo em vista a adoção de medidas de saneamento básico. Selecionar textos relacionados à região 
onde os alunos vivem também é uma estratégia interessante, pois traz o conceito para o cotidiano deles.
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Direcione a pesquisa com os seguintes questionamentos:

• O que são indicadores de saúde?

• Para que servem os indicadores de saúde?

• Existem órgãos responsáveis pelos indicadores de saúde?

• O que pode ser feito com os dados de indicadores de saúde?

• Como políticas públicas, por exemplo, obras de saneamento básico, podem alterar os dados 
dos indicadores?

• Os indicadores de saúde são confiáveis?

• Existe uma periodicidade em relação à obtenção e/ou construção dos dados de indicadores 
de saúde?

Informações para o professor

Conceitos básicos

[...] Com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do conceito de saúde e 
de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras dimensões do estado de saúde [...]

Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre 
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. 
Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das 
condições de saúde. [...]

[...] Além de prover matéria prima essencial para a análise de saúde, a disponibilidade de um conjunto 
básico de indicadores tende a facilitar o monitoramento de objetivos e metas em saúde, estimular o 
fortalecimento da capacidade analítica das equipes de saúde e promover o desenvolvimento de sistemas de 
informação de saúde intercomunicados.

Indicadores e dados básicos para a saúde no Brasil (IDB) – Conceitos e critérios. Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde. Disponível em: <www.ripsa.org.br/vhl/indicadores-e-dados-basicos-para-a-
saude-no-brasil-idb/conceitos-e-criterios/>. Acesso em: 23 ago. 2018.

Peça aos alunos que, durante a pesquisa, façam anotações no caderno dos pontos do direciona-
mento. Posteriormente, distribua a cada grupo uma folha pautada ou de sulfite e solicite que trans-
ponham nela as anotações individuais que fizeram no caderno, de forma organizada e em um texto 
autoral sobre o assunto para ser entregue a você. 

Caminhe entre os grupos observando a participação dos alunos na pesquisa, direcionando as 
buscas por resultados e solucionando possíveis dúvidas. Atente para os sites acessados por eles e 
instrua-os a utilizar fontes confiáveis.
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Recursos para o professor

Sugestões de textos para a pesquisa sobre indicadores de saúde.

• ANDRADE, R. O. Onde os dados são escassos. Método identifica áreas de risco de 
esquistossomose mesmo em regiões sem informação sobre a doença. Revista Fapesp, 
2014. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/06/16/onde-os-dados-sao-
escassos/>. Acesso em: 13 ago. 2018.

O texto aborda a situação epidemiológica da dengue, chikungunya e zika no Rio Grande 
do Norte, entre os anos de 2017 e 2018. A reportagem demonstra uma diminuição de casos 
novos no ano de 2018, mas alerta para o alto índice que ainda prevalece nessa região e 
ressalta a importância de políticas públicas para diminuir os casos dessas doenças.

• Ministério da Saúde alerta para diagnóstico precoce de hanseníase, 2015. Ministério 
da Saúde. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/svs/16308-ministerio-da-
saude-alerta-para- diagnostico-precoce-de-hanseniase>. Acesso em: 13 ago. 2018.

O texto mostra dados sobre casos de esquistossomose e de outras verminoses no Brasil. 
Ressalta a importância de obter dados minuciosos de todo o país a fim de gerar 
informações para que possam ser tomadas medidas de prevenção e saneamento básico 
com o intuito de diminuir casos da doença.

• Sesap atualiza dados das arboviroses no RN, 2018. Sesap. Disponível em: 
<www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?
TRAN=ITEM&TARG=179357&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=Materia>. Acesso em: 13 
ago. 2018.

A reportagem demonstra que a prevalência da hanseníase diminuiu 68% no Brasil entre 
2005 e 2015. A fim de intensificar positivamente esse dado, o Ministério da Saúde lançou 
uma campanha de conscientização sobre a doença.

Para finalizar, instrua os alunos a formar um círculo com as carteiras e estimule uma roda de 
conversa entre os grupos sobre o assunto abordado na pesquisa. Deixe que os alunos apresentem 
livremente seus argumentos e informações; assim, todos podem complementar suas anotações do 
caderno numa atividade coletiva de discussão. Durante essa discussão, faça as adequações concei-
tuais necessárias nas opiniões anotadas na lousa no começo da aula.

No caso de os alunos não conseguirem coletar informações satisfatórias sobre o tema, aprovei-
te o momento da discussão e complemente-as com o que faltou, fechando o conteúdo.
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Recursos para o professor

Para mais informações sobre indicadores de saúde:

• MENDONÇA, M. J. C. de; MOTTA, R. S. da. Saúde e 
saneamento no Brasil, Rio de Janeiro, abr. 2005. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2079/1/TD_1081.pdf>. 
Acesso em: 5 ago. 2018.

• REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A 
SAÚDE. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 
aplicações. Brasília, 2008.

• RIPSA. Indicadores e dados básicos – Brasil – 2012. Disponível 
em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/apresent.htm>. 
Acesso em: 5 ago. 2018.

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Reserve a sala de informática para que os alunos possam fazer a pesquisa na internet.

Convide os professores de Matemática e Geografia para participar do direcionamento mais focado da 
pesquisa e da apresentação do trabalho. Ambos podem ajudar os alunos no registro, na organização, na 
análise e na interpretação dos dados, bem como auxiliar você na avaliação da apresentação deles.

Caso não seja possível utilizar a sala de informática, prepare previamente um material impresso para
a pesquisa.

Uma sugestão é coletar os dados de mortalidade infantil dos anos de 2009, 2010 e 2011. Esses dados estão 
disponíveis no site do Ministério da Saúde, no link: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/c01b.htm>. 
Acesso em: 4 out. 2018.

O objetivo dessas aulas é pesquisar um indicador de saúde de uma das regiões brasileiras em 
três anos consecutivos para analisar e compreender como o indicador se modificou ao longo do 
tempo e, assim, buscar as ações propostas no âmbito da política pública para resolver situações 
problemáticas em relação aos dados analisados. 

Inicie a aula relembrando os alunos de que os indicadores de saúde representam uma base de 
dados muito importante para a sociedade, pois, por meio da análise dessas informações, é possível 
compreender a realidade socioeconômica de uma população e ainda vigiar as condições de saúde. 
Retome também o fato de que, de posse desses dados, é possível compreender a situação real de  
uma população, desenvolver políticas públicas com o intuito de mudar o contexto observado e, 
posteriormente, analisar se essas políticas impactaram positivamente no período subsequente. 

Sugere-se, para essa aula, uma pesquisa sobre mortalidade infantil – esse indicador leva em 
consideração os casos de óbito de crianças durante o primeiro ano de vida. O acompanhamento 
desse indicador de saúde está relacionado a políticas públicas de nutrição, vacinação, acompanha-
mento pediátrico e saneamento básico.

Nesse contexto, proponha aos alunos o desenvolvimento de uma pesquisa sobre mortalidade in-
fantil em uma das cinco regiões brasileiras, com os dados de três anos consecutivos. Para isso, divida-
-os em cinco grupos e estipule que cada grupo faça a pesquisa sobre determinada região brasileira. 
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Dicas de organização

Se você preferir, pode utilizar outro indicador de saúde para desenvolver a sequência didática. Dê 
preferência a temas que estejam em grande destaque no momento, seja no país, seja na região de vocês. A 
seguir há algumas sugestões.

•Casos novos de febre amarela ou dengue – Esses indicadores estão relacionados a cada novo caso da 
doença registrado no período analisado. O aumento do número de casos pode estar relacionado ao clima; ao 
período de chuvas, que favorece a reprodução dos mosquitos; à expansão da área urbana para áreas de 
mata; à falta de vacinação, no caso de febre amarela; à falta de saneamento básico e de campanhas de 
conscientização sobre o combate ao mosquito transmissor.

•Casos novos de leptospirose – Esse indicador também está relacionado a cada caso novo da doença 
registrado no período analisado. A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida pela urina de ratos. Sua 
ocorrência está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária e à alta infestação de roedores 
infectados. As inundações propiciam a disseminação e a persistência do agente causal no ambiente, 
facilitando a ocorrência de surtos.

Encaminhe os alunos até a sala de informática e peça aos grupos que acessem o  site <www.
datasus.gov.br> (acesso em: 8 ago. 2018) para encontrar a tabela com os dados de 2000 a 2011. No 
próprio site é possível obter os dados em gráficos, além de acessar a Ficha de qualificação da tabela, 
a qual traz dados sobre conceituação, interpretação, comentários a respeito dos indicadores e até 
mesmo leitura científica relacionada ao tema pesquisado. Instrua-os a observar e analisar os se-
guintes pontos:

• Os dados demonstram um aumento dos números ao longo do tempo?

• Os números são similares em todas as diferentes regiões pesquisadas?

• Houve algum momento ou região em que não se constatou nenhum dado registrado para o 
tema pesquisado?

Com base nessas observações, coleta, organização e análise de dados, instrua-os a pesquisar as 
principais causas da mortalidade infantil e a construir uma tabela com cinco causas que podem le-
var crianças a óbito no primeiro ano de vida. Eles devem encontrar dados como diarreia, desnutri-
ção e infecções respiratórias.

Peça, ainda, que levantem propostas e sugestões sobre o que poderia ser feito para que esses 
dados evoluíssem positivamente durante os anos subsequentes.

As políticas públicas podem estar associadas às campanhas de vacinação; às campanhas de 
prevenção a doenças transmissíveis; a ações de combate de vetores específicos, com mutirões para 
diagnóstico e tratamento de doenças; à melhoria nas condições de saneamento básico, proporcio-
nando maior acesso à água potável; ao incentivo ao aleitamento materno; à diminuição da pobreza, 
entre outros fatores.

Durante a pesquisa, indique aos alunos como obter tabelas e gráficos no site e se mostre sempre 
disponível para ajudá-los nas possíveis dúvidas e dificuldades que surgirem. É importante alertá-los 
para sempre buscar informações em sites confiáveis a fim de garantir a veracidade do conteúdo. 
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Informações para o professor

Trabalhando com o Datasus: indicadores de saúde

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) surgiu no Brasil em 1991 com a 
criação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

O Datasus é o órgão responsável por coletar, processar e disseminar informações sobre saúde e, assim, 
administra informações de saúde (indicadores de saúde, informações epidemiológicas, informações 
demográficas, dentre outras) e informações financeiras, constituindo uma importante base de dados de 
acesso livre.

Para obter os dados sobre indicadores de saúde é necessário acessar o site <www.datasus.gov.br> (acesso 
em: 8 ago. 2018), clicar na aba Acesso à informação, em Informações de Saúde (TABNET), Indicadores de 
Saúde e Pactuações e, por fim, em Indicadores de Dados Básicos. Os dados de mortalidade infantil 
computados e disponíveis até o momento são os de 2000 a 2011.

Em seguida, o aluno será encaminhado para uma nova janela com vários dados de indicadores 
disponíveis, na qual é possível construir tabelas, gráficos e mapas sobre o tema escolhido, além de obter 
informações de como os dados foram obtidos, como interpretá-los e, até mesmo, ter acesso à produção 
científica relacionada.

Para finalizar, entregue a cada grupo uma folha de cartolina branca ou papel kraft e peça que 
transponham nela os dados da pesquisa para serem apresentados na próxima aula. Eles deverão 
iniciar com dados básicos sobre o tema abordado, seguidos do objetivo da pesquisa, dos dados co-
letados das tabelas que construíram utilizando o Datasus e finalizar discutindo as causas da morta-
lidade infantil, além das propostas e sugestões de políticas públicas para a evolução positiva do 
indicador durante os anos subsequentes. Caso não seja possível terminar a apresentação em sala de 
aula, peça aos grupos que finalizem o trabalho como atividade extraclasse. 

Aula 4

Dicas de organização

Converse previamente com os professores de Matemática e Geografia para participarem das 
apresentações a fim de contribuírem para a discussão e a avaliação da pesquisa.

Prepare-se para a discussão dos dados da pesquisa de acordo com os temas que foram escolhidos.

O objetivo desta aula é promover a apresentação e a discussão da pesquisa realizada pelos gru-
pos sobre indicadores de saúde e políticas públicas.

Inicie a aula instruindo os grupos a fixar seus painéis nas paredes da sala de aula e encaminhe 
uma discussão coletiva, com a turma disposta em círculo. No decorrer da discussão, atente-se para 
possíveis adequações conceituais necessárias e auxilie-os com questionamentos para que possam 
melhor compreender e reformular a ideia por si só.

Esse é um momento de discussão e enriquecimento, assim, torna-se importante que os outros 
alunos possam opinar e debater sobre os temas de forma leve e positiva, sempre com sua orientação.

Após a apresentação e discussão do tema de todos os grupos, proponha aos alunos fixarem os pai-
néis em um local que seja comum a toda comunidade escolar a fim de divulgar o estudo realizado.
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante da opinião dos demais. Em cada aula há produ-
ção de um material escrito – pesquisas,  gráficos,  anotações no caderno e cartazes.  Todas essas 
produções podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram 
claras ou foram mal interpretadas; podem, ainda, ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos 
elaboram argumentos coerentes e significativos, isentos de preconceitos e estereótipos, mencionan-
do os conceitos discutidos em sala de aula. 

Questões de avaliação 

1. A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira, normalmente presente 
na urina de ratos e outros animais. Assim, o contato direto com a urina ou com ambien-
tes contaminados (água de enchentes e alimentos contaminados por urina etc.) é fonte 
de transmissão da doença ao ser humano. Supondo que em determinada região do 
país  os  casos  de  leptospirose  estejam  aumentando  significativamente  nos  últimos 
anos, quais possíveis medidas poderiam ser tomadas para barrar o aumento do núme-
ro de casos da doença?

2. Observe os dados a seguir sobre mortalidade infantil no Brasil.

Número de óbitos infantis (menores de 1 ano)
por 1000 nascidos vivos

Brasil, 2006-2011

REGIÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 19,6 18,6 17,7 16,8 16,0 15,3

Norte 26,8 25,3 23,1 22,3 21,0 19,9

Nordeste 24,8 23,2 21,8 20,3 19,1 18,0

Sudeste 15,3 14,8 14,3 13,9 13,4 13,0

Sul 13,4 13,0 12,5 12,0 11,6 11,3

Centro-Oeste 18,5 17,7 17,1 16,4 15,9 15,5

  Adaptado de: Ripsa. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/c01b.htm>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Assinale a alternativa correta em relação aos dados apresentados na tabela.

a) No ano de 2006, a Região Centro-Oeste apresentou o maior número de óbitos infan-
tis do país.

b) No Brasil como um todo, durante os anos de 2006 a 2011, o número de óbitos infan-
tis aumentou.
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c) Em relação às demais regiões, o Centro-Oeste apresenta os menores números de 
óbitos infantis em todos os anos.

d) Apesar de apresentar uma diminuição no número de óbitos durante os anos, a Região 
Norte é a que apresenta os maiores números de óbitos infantis.

e) A Região Sul apresenta maiores números de óbitos infantis em relação aos dados 
do país todo.

Respostas
1. A disseminação de campanha de prevenção contra a doença é uma tentativa importante de 

barrar sua incidência na região,  ou seja,  disseminar campanhas sobre a importância de  
manter os locais sempre limpos, lavar bem os alimentos antes de consumi-los, controlar a 
população de ratos, entre outras medidas. As obras de saneamento básico também são me -
didas fundamentais.

2. Alternativa d.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. 
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de 
propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sua 
aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da autoavaliação podem 
ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você para que o aluno en-
tenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que motive o 
desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Não
completamente

Não

Compreendi o que são os indicadores 
de saúde?

Compreendi como as políticas públicas podem 
afetar os indicadores de saúde?

Fui capaz de interpretar os indicadores de saú-
de das regiões brasileiras?
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Autoavaliação

Critérios Sim Não
completamente

Não

Participei das atividades propostas em sala
de aula?

Fiz a atividade
extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante
as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando 
apoio aos colegas?
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2. Vacinas: aspectos históricos, biológicos e sociais

Objetivos de aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidade

• Compreender o que é vacina, como ela 
é produzida e qual sua importância 
para os seres humanos.

• Pesquisar e compreender o histórico 
das vacinas e como sua introdução 
impacta na erradicação de doenças 
infecciosas.

• Identifcar quais vacinas são 
obrigatórias no Brasil e, 
consequentemente, contra que doenças 
imunizam.

• Programas e 
indicadores de 
saúde pública

EF07CI10 – Argumentar 
sobre a importância da 
vacinação para a saúde 
pública, com base em 
informações sobre a 
maneira como a vacina atua
no organismo e o papel 
histórico da vacinação para 
a manutenção da saúde 
individual e coletiva e para 
a erradicação de doenças.

Recursos para o professor

• A Revolta da Vacina – Histórias do Brasil. Produção de TV 
Senado, 2017. Disponível em: <www.youtube.com/watch?
v=6i6v9f_aWjg>. Acesso em: 5 out. 2018.

• FARMA, S.; LEVI, G. C. Recusa de vacinas: causas e 
consequências. São Paulo: Segmento Farma, 2013.

• LEVI, G. D.; LEVI, M.; OSELKA, G. Vacinar, sim ou não?: Um
guia fundamental. São Paulo: MG Editores, 2018.

• PORTO, A.; PONTE, C. F. Vacinas e campanhas: imagens de 
uma história a ser contada. História, Ciências, Saúde Manguinhos,
v. 10, supl. 2, p. 725-42, 2003.

• QUADROS, C. A. Vacinas: prevenindo a doença e 
protegendo a saúde. São Paulo: Roca, 2008.

• REZENDE, J. M. À sombra do plátano: crônicas de história da 
medicina. São Paulo: Editora Unifesp, 2009. 

Duração
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou na sala de informática.

Introdução do tema
Descoberta no século XVII por Edward Jenner, a vacina foi introduzida no Brasil pelo médico

sanitarista Oswaldo Cruz em 1904. Naquela época, o Rio de Janeiro vivia uma epidemia de varíola,
assim, a vacinação foi imposta objetivando acabar com o surto da doença. Estabelecida como obri-
gatória pelo governo, essa medida não foi bem-aceita pela população, desencadeando o movimen-
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to chamado de Revolta da Vacina. Contudo, com o passar do tempo e a diminuição dos casos de
varíola, a população conscientizou-se da importância da vacinação. 

O intuito da vacina é estimular o organismo a desenvolver defesa contra o agente causador de
determinada doença, impedindo, assim, que o indivíduo fque doente e, consequentemente, dimi-
nuindo a possibilidade de transmitir o agente infeccioso para outros indivíduos.

O Brasil é um dos países que oferecem o maior número de vacinas e isso contribui para a erra-
dicação de várias doenças, garantindo tanto a saúde individual quanto a coletiva. 

Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais indicados a seguir para o desenvolvimento das aulas.

• Reservar aparelho de multimídia e caixa de som ou televisão para a exibição de vídeos.

Material:
• folha pautada (de fchário ou caderno), caneta azul ou preta, lápis e borracha;

• lápis e canetinhas de cores variadas; 

• computadores e/ou celulares com acesso à internet;

• 3 cartolinas brancas ou papel kraft;

• 1 rolo de fta-crepe.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Reserve a sala de informática para que os alunos possam desenvolver a pesquisa sobre vacinas na internet.
Caso não seja possível, prepare um material impresso de sua escolha com informações sobre o histórico da 
vacina, a Revolta da Vacina e seus aspectos biológicos.

O objetivo dessas aulas é explorar e enriquecer o conhecimento dos alunos, de forma ativa, so-
bre os aspectos biológicos e o histórico da vacina. 

Inicie a aula entregando a eles notícias de jornal que abordem a erradicação de alguma doença
decorrente da vacinação ou escreva a manchete na lousa, por exemplo: “Sarampo, pólio, difteria e
rubéola voltam a ameaçar após erradicação no Brasil". Mencione brevemente que erradicar uma
doença signifca que, durante um intervalo considerável e até os dias atuais, não foram observados
mais casos da doença. 

Depois, explore os conhecimentos prévios e concepções espontâneas dos alunos em relação aos
conceitos, ideias e princípios relativos à vacina. Para isso, proponha os questionamentos a seguir e
solicite que, durante a pesquisa, eles também elaborem novas questões. 

• O que é vacina?

• Para que serve a vacina e qual é sua importância para a população?

• Como a vacina é feita?

• De modo geral, por que a vacinação é capaz de erradicar a grande maioria das doenças infecciosas? 
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• Cite exemplos de doenças erradicadas e prevenidas por vacinas.

Informações para o professor

Em 1980, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a erradicação da varíola no mundo. Dessa 
forma, a matéria jornalística sobre esse acontecimento pode ser interessante, visto que a vacina contra a 
varíola foi a primeira a ser introduzida no Brasil, em 1904. Esse texto está disponível na revista A saúde do 
mundo, da Organização Mundial da Saúde, com o título “A varíola está morta!” e publicada em maio de 
1980. Esse fato histórico também é encontrado e discutido em outros materiais, como em:

HOCHMAN, G. Vacinação, varíola e uma cultura da imunização no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 
16, n. 2, p. 375-386, 2011. Disponível em: <htp://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/v16n2a02>. Acesso em: 6 out. 
2018.

Escute atentamente os alunos sem induzi-los às respostas. Incentive-os a se expressarem li -
vremente, sempre com respeito e aceitação em relação à opinião e postura dos colegas. Aproveite
esse momento para mencionar brevemente que o Brasil está entre os países do mundo que ofere -
cem maior número de vacinas à população. Depois, questione-os sobre quais são as críticas que
podem ser feitas ao governo sobre essas questões e se eles sabem quais vacinas são obrigatórios
em nosso país. 

Organize e registre as informações na lousa, adequando incorreções conceituais. Finalize abor-
dando as relações, em termos de conceito, entre vacina, imunização, anticorpos (imunoglobulinas)
e agente infeccioso. Posteriormente, proponha aos alunos um momento de pesquisa para que pos-
sam expandir ainda mais seus conhecimentos sobre o assunto. 

Para tanto, peça que se dividam em seis grupos de até cinco alunos. Cada grupo fcará respon-
sável por pesquisar e desenvolver um cartaz, a ser apresentado na próxima aula, sobre um dos te-
mas a seguir.

• Grupo 1 – Pesquisar a história da vacina, ou seja, quem desenvolveu a vacina e quando; quan-
do foi introduzida no Brasil; qual era o contexto do país nesse momento; como a população re-
agiu; e, por fm, quais foram as consequências, de médio a longo prazo, da introdução da vaci-
na no país.

• Grupo 2 – Pesquisar os aspectos biológicos relacionados à vacina: o que é; como é produzida; para
que serve; como funciona, ou seja, como age no organismo do indivíduo quando ele se vacina.

• Grupo 3 – Pesquisar quais são as vacinas obrigatórias no Brasil; como a vacina está relacionada
à erradicação da doença na população; quais as consequências da não vacinação para a saúde
individual e coletiva.

•Grupo 4 – Pesquisar o motivo de algumas vacinas terem de ser aplicadas mais de uma vez, em
situações chamadas de “reforço” ou “doses”.

• Grupo 5 – Como podem ser as vacinas quanto ao modo como se manipula o antígeno ou “cor-
po estranho”.

• Grupo 6 – Por que a vacina não é uma estratégia efetiva, quando o objetivo de imunização en-
volve doenças causadas por vírus, por exemplo.

Para desenvolvimento da pesquisa, encaminhe os alunos até a sala de informática. Instrua-os a
acessar sites confáveis para construir seus conhecimentos com base em dados e informações cole-
tados em várias fontes. Caso isso não seja possível o uso de computadores, entregue a cada grupo
textos de sua escolha sobre os temas abordados. Os dados deverão ser organizados e analisados
para apresentação em um evento específco.
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Recursos para o professor

Seguem algumas sugestões de fonte para pesquisa pelos alunos.

•A HISTÓRIA das vacinas: uma técnica milenar. Disponível em:
<www.ccms.saude.gov.br/revolta/pdf/m7.pdf>. Acesso em:
15 ago. 2018.

O texto aborda aspectos da descoberta e da evolução da vacina.

• A REVOLTA da Vacina. Fiocruz. Disponível em: 
<https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina>. Acesso em:
15 ago. 2018.

O texto aborda aspectos biológicos das vacinas, ou seja, como 
são produzidas, como atuam na prevenção de doenças, como agem
no sistema imunológico etc.

• COMO funcionam as vacinas e por que uma dose nem sempre
é suficiente? Fiocruz. Disponível em: 
<www.bio.fiocruz.br/index.php/noticias/1552-como-funcionam-
as-vacinas-e-por-que-uma-dose-nem-sempre-e-suficiente>. Acesso 
em: 15 ago. 2018.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos 
disponibiliza nesse texto informações sobre a composição de 
algumas vacinas e explica o motivo de algumas requererem dose 
de reforço.

• CREPE, C. A. Introduzindo a imunologia: vacinas, 2009. 
Disponível em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/ 
arquivos/1816-6.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.

O texto aborda a história sobre a introdução da vacina, que 
acabou resultando na conhecida Revolta da Vacina.

Distribua a cada grupo uma cartolina branca ou papel kraft para eles elaborarem a apresenta-
ção. Caso não consigam terminar a apresentação em sala de aula, instrua-os a fazê-lo extraclasse e
trazer o material para ser apresentado na aula seguinte. 

Durante as pesquisas, caminhe entre os grupos observando a participação dos alunos e solucio-
nando possíveis dúvidas. É importante alertá-los para sempre buscar informações em sites confáveis
a fm de garantir a credibilidade do conteúdo. Converse com o professor de História sobre a possibi-
lidade de ele participar do desenvolvimento da pesquisa do grupo 1, auxiliando-o.

Dicas de organização

Prepare-se para auxiliar os alunos durante a pesquisa e, posteriormente, para a discussão dos dados da 
pesquisa de cada grupo. Se necessário, consulte os links sugeridos.

Aula 3

Dicas de organização

Reserve o aparelho de multimídia e a caixa de som ou televisão para a exibição de um vídeo.

O objetivo desta aula é avaliar a argumentação dos alunos, por meio da análise dos cartazes,
em relação aos conhecimentos que construíram durante a pesquisa.
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Inicie a aula informando a sequência de apresentação dos grupos: do grupo 1 ao grupo 6. In-
centive os alunos a participar ativamente das apresentações dos grupos, compartilhando informa-
ções e conversando sobre suas difculdades na elaboração da atividade ou dúvidas conceituais.
Solicite que registrem as informações apresentadas para que construam novas percepções e saberes
sobre a temática trabalhada.

Durante as apresentações, esteja atento a possíveis conceitos equivocados e auxilie os alunos
fazendo ajustes e correções conceituais. Avalie se o tema foi discutido satisfatoriamente com base
nas pesquisas realizadas pelos alunos. Afra e avalie o desempenho, as dúvidas e se a atividade
possibilitou o atendimento da habilidade EF07CI10. Se necessário, complemente as informações e
retome conceitos importantes.

Verifque com o professor de História a possibilidade de ele estar presente durante a apresen-
tação do grupo 3, uma vez que o tema aborda aspectos históricos, pois sua participação na discus-
são pode contribuir muito para expandir os conceitos, destacando os aspectos sociais em relação à
introdução do método de vacinação no Brasil, bem como em relação à revolta e às críticas da popu-
lação a essa iniciativa (abordadas em matérias jornalísticas e charges da época) diante da imposi-
ção do governo.

Após as apresentações, comente brevemente com os alunos que nos dias atuais é difícil imagi-
nar um mundo sem vacinas, levando-se em consideração a grande importância delas para a melho-
ria da qualidade de vida individual e coletiva, ou seja, a garantia da imunidade contra doenças
tanto do indivíduo quanto das pessoas ao seu redor. 

Aproveite esse momento e mencione que, apesar da importância das vacinas, nos últimos anos
vem aumentando o número de pessoas que se posicionam contra a vacinação por convicções pes-
soais e culturais. Os movimentos antivacina também são impulsionados por informações do senso
comum de que as vacinas causam doença e podem matar. Falsas notícias sobre o tema circulam em
redes sociais, como a de que vacinação poderia estar relacionada ao autismo. Deixe bem claro aos
alunos que essas ideias não apresentam nenhuma comprovação científca e que o compartilhamen-
to de notícias falsas difunde o medo entre a população. 

Informações para o professor

As vacinas são seguras e muito importantes para evitar que doenças graves, como a poliomielite (paralisia
infantil) e a varíola, continuem erradicadas. A vacinação é sempre específca e não impede que as pessoas 
contraiam outras doenças. 

Assim como qualquer medicamento, a vacina precisa ter sua produção controlada, condições de 
armazenamento respeitadas e forma de aplicação padronizada. 

Com o intuito de sensibilizar os alunos sobre a importância da vacina, exiba o vídeo Vacinar é
proteger: a importância da vacinação e os perigos da não imunização , do Portal Brasil (disponível em:
<www.brasil.gov.br/noticias/saude/2017/07/vacinar-e-proteger-a-importancia-da-vacinacao-e-os-
perigos-da-nao-imunizacao>; acesso em: 3 out. 2018). Em seguida, proponha aos alunos um fecha-
mento coletivo das ideias em uma roda de conversa para que reproduzam suas concepções e no-
vos saberes. 
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Informações para o professor

[...]

Cobertura vacinal — Esse termo refere-se ao percentual da população que está vacinada. Quanto mais 
pessoas receberem determinada vacina, maior será a cobertura vacinal. A eliminação ou controle de qualquer
doença imunoprevenível depende da obtenção desse índice de sucesso. Um exemplo clássico do resultado 
de alta cobertura vacinal é o da varíola, doença que assolava o mundo matando aos milhares. Depois do 
esforço mundial para vacinar praticamente todas as pessoas, o vírus por fm desapareceu e agora a varíola é 
apenas parte da história. O mesmo resultado é pretendido no combate a outras doenças graves, como a 
poliomielite (paralisia infantil), o sarampo, a rubéola e a hepatite B, por exemplo. Para acabar com elas, é 
necessário que a maior parte da população esteja vacinada. Mas para a erradicação ou controle não basta 
apenas atingir altas coberturas vacinais, é preciso mantê-las até que o agente causador da doença esteja 
eliminado. Mesmo que em determinado momento ocorram apenas poucos casos de alguma doença graças à 
vacinação, se a população parar de se vacinar, cada vez mais pessoas fcarão desprotegidas e outras tantas 
serão infectadas, voltando a espalhar a doença, e assim, em pouco tempo, todo o progresso obtido ao longo 
dos anos estará perdido. [...]

Proteção coletiva — Trata-se do efeito obtido quando algumas pessoas são indiretamente protegidas pela 
vacinação de outras, o que acaba benefciando a saúde de toda a comunidade. É o mesmo que “proteção de 
grupo” ou “proteção de rebanho”. Funciona da seguinte forma: a pessoa vacinada não transmitirá a doença 
para outros que não estão imunizados por razões como: são muito novos para tomar alguma vacina; têm 
algum problema que impede a vacinação; foram vacinados antes, porém, não produziram níveis ideais de 
anticorpos, logo, não fcaram devidamente imunizados. [...]

CONCEITOS importantes. Sociedade Brasileira de Imunizações. Disponível em: 
<htps://familia.sbim.org.br/vacinas/conceitos-importantes>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Para fnalizar, proponha aos alunos que fxem os cartazes em um local que seja comum a toda
comunidade escolar a fm de divulgar o estudo realizado.

Aula 4

Dicas de organização

Solicite aos alunos que tragam a Caderneta de Vacinação deles para realizar a atividade desta aula. 

Reserve a sala de informática para que os alunos possam pesquisar na internet quais doenças as vacinas 
obrigatórias no Brasil previnem. 

Imprima e entregue aos alunos o Calendário Nacional de Vacinação, disponível no site do Ministério da 
Saúde: <htp://portalms.saude.gov.br/>. Acesso em: 23 ago. 2018.

O objetivo desta aula é que os alunos observem a Caderneta de Vacinação e pesquisem quais
doenças as vacinas obrigatórias no Brasil previnem.

Inicie a aula dividindo os alunos em grupos de cinco e direcione-os até a sala de informática.
Primeiro, faça uma observação conjunta da Caderneta de Vacinação deles:

• Todos tomaram as mesmas vacinas recomendadas para a faixa etária da turma?

• Alguém apresenta vacinas diferentes anotadas em sua caderneta? Por quê? O aluno viajou
para fora do país ou era de outro país?

Durante o encaminhamento pedagógico, é importante estar atento para não evidenciar ou des-
tacar os alunos que não tenham tomado alguma vacina e que estejam com a caderneta incompleta.
A não vacinação pode ter várias justifcativas, desde a falta de acesso a um serviço médico até uma
questão cultural. Por isso, deve-se ter total respeito à realidade de cada indivíduo.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



110

Informações para o professor

O Brasil é um dos países que contam com o maior número de vacinas obrigatórias. Alguns países 
requerem que o brasileiro migrante ou visitante tenha se vacinado contra doenças específcas, como febre 
amarela, para que seja autorizada sua entrada no país. 

Para saber quais são as vacinas obrigatórias para viajantes, acesse o site da Anvisa, que disponibiliza 
informações a respeito: <htp://portal.anvisa.gov.br/certifcado-internacional-de-vacinacao-ou-proflaxia.> 
Acesso em: 9 ago. 2018.

Instrua os grupos a pesquisar quais as doenças prevenidas pelas vacinas do calendário obriga-
tório no Brasil. Escolha quatro delas para cada grupo e peça que as pesquisem e registrem as infor-
mações no caderno. Para tanto, entregue a cada grupo uma folha com o calendário de vacinação
brasileiro impresso. 

Recursos para o professor

CALENDÁRIO Nacional de Vacinação. Ministério da Saúde. 
Disponível em: <htp://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/ 
vacinacao/calendario-vacinacao>. Acesso em: 9 ago. 2018.

O Ministério da Saúde disponibiliza nessa página um calendário
de vacinação interativo e informa quais são as doenças-alvo de 
cada vacina. 

Durante as pesquisas, caminhe entre os grupos, observe a participação e o desempenho dos
alunos e solucione possíveis dúvidas. Lembre-se de alertá-los para sempre buscar informações em
sites confáveis e construir sua pesquisa apoiada por várias fontes.

Para fnalizar, peça aos alunos que se organizem em um grande círculo para apresentar e com-
partilhar as pesquisas, difculdades enfrentadas e dúvidas. Se achar conveniente, questione-os so-
bre os sintomas de cada doença pesquisada e, caso não tenham conseguido coletar informações
satisfatórias sobre o tema, aproveite o momento e complemente as apresentações com as informa-
ções que faltaram e/ou que considerar importantes.
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante da opinião dos demais. Em cada aula há produ-
ção de um material escrito – pesquisas, anotações no caderno e cartazes. Todas essas produções
podem lhe fornecer um feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não fcaram claras ou
foram mal interpretadas; podem, ainda, ser analisadas e avaliadas. Verifque se os alunos elaboram
argumentos coerentes e signifcativos, isentos de preconceitos e estereótipos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala de aula. 

Questões de avaliação 

1. Em uma conversa sobre vacinação, Maria Eduarda disse a Lucas que sua avó tem
76 anos e se enquadra no grupo que deve tomar a vacina contra a gripe. Entretanto,
todo ano a avó se recusa a tomar a vacina, pois alega que ficará gripada ao tomá-la.

A avó de Maria Eduarda está correta em fazer essa afirmação? Justifique.

2. Embora o Brasil tenha um amplo programa público de vacinação, com as principais va-
cinas disponíveis gratuitamente, vêm ganhando força no país grupos que se recusam a
receber as vacinas ou a vacinar os filhos. Na Europa, esses movimentos foram aponta-
dos como um dos principais fatores responsáveis por um surto de sarampo.

Assinale a alternativa que melhor explica as possíveis consequências da não vacinação.

a) O Brasil não apresenta programas de vacinação obrigatória, portanto, a não vacina-
ção não traz nenhuma consequência.

b) A erradicação de algumas doenças ocorreu porque as pessoas pararam de se vaci-
nar. Portanto, a erradicação de outras doenças pode ser uma consequência da não
vacinação desses grupos de pessoas.

c) Uma consequência da não vacinação é manter o indivíduo suscetível a desenvolver
determinada doença quando em contato com o organismo causador dela e, assim,
transmiti-la às pessoas ao seu redor.

d) Uma consequência da não vacinação é provocar o adoecimento do indivíduo, mas
isso não afeta a saúde coletiva.

e) Uma consequência da não vacinação é proporcionar a proteção dos indivíduos de
forma coletiva contra as doenças.

Respostas
1. Não, a avó de Maria Eduarda não está correta em sua afrmação. O intuito da vacina, nesse caso,

é prevenir que a avó de Maria Eduarda fque com gripe e não que ela desenvolva a doença.
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A vacina estimula o sistema imunológico a adquirir resistência, quando em contato com o
patógeno, evitando o desenvolvimento da doença. Assim, ao não se vacinar, o indivíduo fca
desprotegido e suscetível às doenças. 

2. Alternativa c.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo

possibilita a refexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas efcazes de
obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atu-
ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confança nas próprias ca-
pacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento,
como forma de propiciar um momento individual de refexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da au-
toavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você para que o aluno en-
tenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que motive o
desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para o
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Não 
completamente

Não

Compreendi o que é vacina e como é
produzida?

Compreendi como as vacinas agem 
no organismo e, assim, previnem as 
doenças, imunizando os seres huma-
nos?

Compreendi que quanto mais pesso-
as vacinadas, mais a população esta-
rá protegida (proteção coletiva)?

Fui capaz de argumentar sobre as-
pectos relacionados à vacina du-
rante as discussões, apresentações 
e  resolução dos exercícios?

Participei das atividades propostas 
em sala de aula?

Fiz a atividade extraclasse?
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Autoavaliação

Critérios Sim Não 
completamente

Não

Respeitei a opinião dos colegas du-
rante as discussões?

Participei das atividades em grupo, 
dando apoio aos colegas?

Referências
BALLALAI, I.; BRAVO, F. (Org.). Imunização: tudo o que você sempre quis saber. Rio de Janei-

ro: RMCOM, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 2014. Dispo-
nível  em:  <www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf>.
Acesso em: 5 ago. 2018.

______.  Ministério  da  Saúde.  Vacinação.  Disponível  em:  <htp://portalarquivos.saude.gov.br/
campanhas/vacinareproteger/>. Acesso em: 5 ago. 2018.

COMEÇA a segunda etapa da vacinação contra a pólio em todo o país. Fiocruz. Disponível em:
<www.bio.focruz.br/index.php/noticias/386-vacinacao-polio>. Acesso em: 5 ago. 2018.

RIO DE JANEIRO. Secretaria Especial de Comunicação Social.  1904 – Revolta da Vacina: a
maior  batalha do  Rio.  Rio  de  Janeiro:  Secs,  2006.  Disponível  em: <www.rio.rj.gov.br/dlstatic/
10112/4204434/4101424/memoria16.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



114

3. A tecnologia a serviço da saúde

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender como a tecnologia pode 
contribuir para melhorar a qualidade de 
vida do ser humano.

• Conhecer e identificar tecnologias usadas 
atualmente em serviços de diagnóstico 
relativos à saúde.

• Analisar e discutir historicamente o uso 
da tecnologia em relação a procedimentos 
de saúde e no que se refere ao ambiente.

• Programas e indicadores 
de saúde pública

EF07CI11 ‒ Analisar 
historicamente o uso da 
tecnologia, incluindo a digital, 
nas diferentes dimensões da 
vida humana, considerando 
indicadores ambientais e de 
qualidade de vida.

Recursos para o professor

• A preservação ambiental através do avanço tecnológico. TV 
Escola. Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/post?
idPost=10357>. Acesso em: 15 ago. 2018.

• KAWAMURA, L. K. Tecnologia e saúde nas diferentes 
perspectivas de entidades associativas de médicos. Revista de 
Administração de Empresas, v. 27, n. 2, 1987.

• PESQUISADORES da UFC utilizam pele de tilápia no 
tratamento de queimaduras, 12 abr. 2017. Produzido por UFCTV. 
Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=qRsTRqDtEj4>. 
Acesso em: 4 out. 2018.

• TECNOLOGIAS aplicadas à saúde: onde estamos e quem tem 
acesso a elas? Museu do Amanhã. Disponível em: 
<https://museudoamanha.org.br/pt-br/tecnologias-aplicadas-a-
saude-onde-estamos-e-quem-tem-acesso-a-elas>. Acesso em:
5 ago. 2018.

Duração
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou na sala de informática.

Introdução do tema
De acordo com o site da Organização Mundial da Saúde (OMS), tecnologia em saúde é a “apli-

cação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vaci-
nas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a 
qualidade de vida”(tradução livre do site WHO, 2018). 

Portanto, a tecnologia em saúde engloba o avanço em equipamentos e procedimentos, novos 
medicamentos, sistemas de organização, programas educacionais, sistemas de informação, bases 
de dados, entre outros.
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Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia e caixa de som ou televisão para apresentar os vídeos sugeridos.

• Reservar a sala de informática.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais indicados a seguir para o desenvolvimento das aulas.

• Instalar e testar software para o desenvolvimento da aula 2.

Material:
• folha A4 pautada (de caderno ou fichário), caneta azul ou preta, lápis e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet;

• vídeo Saúde e tecnologia – Saúde à vontade (Canal Futura, 2016).

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Reserve o projetor multimídia e a caixa de som ou televisão para a exibição do vídeo Saúde e tecnologia –  
Saúde à vontade. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=WxHG05xycRA>. Acesso em: 5 out. 2018.

Assista previamente ao vídeo para avaliar a possibilidade de exibi-lo na íntegra ou de maneira descontínua, 
com  pausas  em  pontos  específicos.  Essa  preparação  é  fundamental,  pois  o  vídeo  tem  duração  de 
aproximadamente 27 minutos e pode comprometer o desenvolvimento de outras atividades durante a aula. 

O objetivo desta aula é explorar as concepções espontâneas dos alunos sobre como o avanço 
tecnológico beneficiou a área da saúde e, consequentemente, como melhorou a qualidade de vida 
do ser humano.

Inicie a aula perguntando aos alunos:

• Vocês acreditam que, de alguma forma, o avanço tecnológico pode contribuir para a área da 
saúde? De que forma?

• Quais exemplos podem ser observados no dia a dia da sociedade?

Escute atentamente o que disserem, tomando cuidado para não interferir e induzi-los a alguma 
resposta. Utilize esse momento para investigar o repertório dos alunos e a questão do avanço tec-
nológico no cotidiano da turma, de acordo com a realidade e a vivência de cada um. Incentive a li-
vre expressão de ideias. Depois, exiba o vídeo. 

Informações para o professor

O vídeo aborda os avanços tecnológicos e como eles contribuem no desenvolvimento de novas técnicas 
aplicáveis em saúde, por exemplo: exames diagnósticos, inovações em cirurgias, o uso de impressoras 3-D, 
aplicativos, entre outras.

Dependendo do contexto de realidade e acesso à informação de cada aluno, é possível que al-
guns não tenham conhecimento da relação entre a tecnologia e a área da saúde, principalmente de 
como ela está constantemente e diretamente presente em nosso dia a dia. Após a exibição do vídeo, 
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espera-se que eles expandam seus conhecimentos em relação ao tema e que sejam capazes de refletir 
sobre o avanço tecnológico e relacioná-lo com diversas atividades do cotidiano e qualidade de vida. 

Nesse momento, refaça os questionamentos do início da aula e afira se são capazes de levantar 
novas ideias e se lembram de situações relacionadas ao tema que tenham presenciado. 

Pergunte à turma se na escola há algum colega ou até mesmo professor que seja portador de 
alguma condição especial e utilize algum produto tecnológico. Por exemplo, próteses; aparelhos 
auditivos; óculos, lupas e textos em braile; cadeira de rodas; medidor de glicose etc. Caso os alunos 
não tenham percebido essas situações, destaque-as e discuta, brevemente, a importância desses 
produtos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e proporcionar sua inclusão na socie-
dade. Atente-se para que esses exemplos sejam positivos e não gerem nenhuma situação de pre-
conceito ou constrangimento. O intuito é demonstrar como a tecnologia está diretamente inserida 
na vida da população, possibilitando, nesses casos, o resgate e o aumento da autoestima das pesso-
as que a utilizam, possibilitando condições de igualdade e sentimentos de respeito e aceitação. 

Para finalizar, proponha aos alunos que façam uma atividade extraclasse para ser entregue na 
próxima aula. Peça que desenvolvam um texto argumentativo e autoral, com base nas ideias discu-
tidas em aula. Proponha que o tema do texto seja: Como a tecnologia contribui para a qualidade de 
vida dos indivíduos.

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Reserve a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o encaminhamento da aula.

O intuito da aula é oferecer uma oportunidade de os alunos investigarem, com orientações e autonomia, 
softwares e  outros  aplicativos  utilizados  para  divulgar  informações  e  conceitos.  Caso  não  seja  possível  
desenvolver essa atividade, escolha um  software ou aplicativo que julgar conveniente e trabalhe com eles 
durante a aula.

O objetivo desta aula é proporcionar aos alunos um momento para pesquisar e conhecer pro-
dutos relacionados à tecnologia da informação que o governo brasileiro utiliza e disponibiliza para 
a população para divulgar informações e compartilhar conhecimentos.

Inicie a aula recolhendo a atividade extraclasse proposta na aula anterior. Retome brevemente 
as discussões sobre a relação da tecnologia com a qualidade de vida na área da saúde. Depois, en-
caminhe os alunos até a sala de informática.

No caminho até a sala de informática, aproveite para comentar que, graças ao computador e à 
internet, o acesso à informação e sua divulgação tornaram-se muito mais fáceis e democráticos, 
sendo um processo praticamente instantâneo. Isso vem acontecendo também com as informações 
relacionadas à saúde individual e coletiva. Por exemplo, plataformas que disponibilizam indicado-
res de saúde que permitem compreender a situação sanitária da população. Outro exemplo impor-
tante  é  a  possibilidade  de  obter  o  histórico  médico  de  um  indivíduo  de  forma  rápida  e  em 
qualquer lugar. 
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Informações para o professor

Prontuário eletrônico

[...] O Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) é ofertado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, e reúne 
o histórico, os dados, procedimentos realizados e os resultados de exames dos pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), atendidos na Atenção Básica. O prontuário também permite a verificação, em tempo real, da 
disponibilidade de medicamentos  ou mesmo o  registro  das  visitas  de  agentes  de  saúde,  melhorando o 
atendimento ao cidadão.

A  transmissão  100%  digital  dos  dados  da  rede  municipal  à  base  nacional  possibilita,  ainda,  que  o 
Ministério da Saúde confira online como está sendo investido cada real do SUS, na saúde do brasileiro. [...]

PRONTUÁRIO  eletrônico  chega  a  57  milhões  de  brasileiros.  Datasus.  Disponível  em: 
<http://datasus.saude.gov.br/noticias/atualizacoes/1073-prontuario-eletronico-chega-a-57-milhoes-de-
brasileiros>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Na sala de informática, proponha aos alunos que pesquisem se o governo brasileiro disponibi-
liza recursos de tecnologia da informação relativos à saúde e à qualidade de vida e qual é sua fun-
cionalidade.  Em seguida,  estipule  um  tempo para  eles  encaminharem  a  pesquisa  e  ressalte  a 
importância da busca em fontes seguras. Deixe claro que o produto final da pesquisa deve ser obti-
do de diversas fontes, e as informações, registradas de forma organizada e apresentadas. 

Recursos para o professor

No Portal Brasileiro de Dados Abertos é possível ter acesso a 
diversos aplicativos e infográficos de dados. Disponível em: 
<http://dados.gov.br/aplicativos>. Acesso em: 24 ago. 2018. 

Depois, organize uma roda de conversa, conduza um fechamento coletivo e proponha que os 
alunos apresentem livremente, mas de forma organizada, seus resultados, compartilhando opiniões, 
dados, dificuldades enfrentadas e dúvidas. Medeie a roda de conversa, com o mínimo de interven-
ção possível, e faça os ajustes conceituais e as complementações necessárias.

Informações para o professor

Datasus

O Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) foi criado em 1991 com a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa).

Trata-se de um órgão responsável por coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. Assim, 
administra informações de saúde (indicadores de saúde, informações epidemiológicas, informações 
demográficas, entre outros) e informações financeiras, constituindo uma importante base de dados de 
acesso livre. 

Para mais informações, acesse o endereço a seguir.

• HISTÓRICO/Apresentação. Datasus. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/datasus>. Acesso em:
5 ago. 2018.

Após as discussões, comente que a tecnologia a serviço da saúde não está relacionada apenas 
ao desenvolvimento de novos equipamentos, técnicas e procedimentos de cirurgia, diagnósticos – 
ou é apenas um recurso de divulgação de informações pelo governo. Mencione que, cada vez mais, 
são desenvolvidos e lançados softwares e aplicativos direcionados à educação em saúde. Esses re-
cursos variam desde os mais básicos, aos quais qualquer indivíduo pode ter acesso pelo celular, até 
os mais complexos e específicos, utilizados para pesquisa científica.
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Em seguida, peça aos alunos que pesquisem e utilizem softwares e aplicativos que foram desen-
volvidos para facilitar e tornar mais didático o estudo de Biologia, por exemplo, de temas relacio-
nados à anatomia, biologia celular, fisiologia etc.

Dicas de organização

Sugerimos  que  você  instrua  os  alunos  a  pesquisar  softwares de ensino de  anatomia,  pois  existe  uma 
variedade de aplicativos sobre esse tema que podem ser utilizados gratuitamente. Caso não seja possível 
desenvolver a pesquisa, escolha um software ou aplicativo que julgar conveniente e apresente-o à turma.

No caso de se tratar de um  software de anatomia, proponha aos alunos que o utilizem para conhecer 
melhor as estruturas do nosso corpo. Para tanto, baixe o programa nos computadores e prepare um material 
impresso com o nome de estruturas anatômicas que os alunos devem identificar utilizando esse recurso.  
Solicite  que  procurem  e  observem  o  aspecto  tridimensional  das  estruturas  representadas  e,  após 
identificadas, que apontem em seu próprio corpo essas estruturas.

Após a pesquisa e utilização dos softwares e/ou aplicativos, comente que esses recursos são uti-
lizados tanto para um estudo mais didático quanto, em alguns casos, para auxiliar médicos a com-
por um diagnóstico ou até mesmo para guiá-los durante uma cirurgia minuciosa.

Para finalizar, deixe que os alunos exponham suas opiniões sobre como foi utilizar o recurso e 
como ele pode contribuir com as pesquisas e estudos.

Aula 4

Dicas de organização

Reserve a sala de informática para que os alunos possam desenvolver a pesquisa.

O objetivo desta aula é analisar e discutir historicamente o uso da tecnologia no que se refere  
ao ambiente. 

Encaminhe os alunos até a sala de informática e inicie a aula explorando o conhecimento que 
construíram até o momento. Pergunte:

• A  tecnologia  está  relacionada  apenas  ao  desenvolvimento  de  novos  computadores,  robôs
e máquinas?

• Os produtos provenientes do avanço tecnológico são disponíveis à população ou apenas a gru-
pos específicos, por exemplo, a grandes empresas?

Espera-se que os alunos, com o conhecimento construído durante as aulas anteriores, sejam ca-
pazes de identificar que a tecnologia é a busca por técnicas, processos, métodos, meios e instru-
mentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Os produtos decorrentes do 
avanço tecnológico podem ser destinados a grupos específicos da sociedade, bem como à popula-
ção como um todo. O intuito é sempre proporcionar um benefício para o usuário, em relação à 
qualidade de vida, custo-benefício, agilidade e praticidade, entre outros aspectos.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



119

Em seguida, proponha a eles uma pesquisa individual sobre:

1. A relação entre o avanço tecnológico na área ambiental e a contenção/atenuação de impactos 
ambientais. Essa pesquisa possibilita a retomada e contextualização sobre os impactos ambi-
entais, referente à habilidade EF07CI08.

2. A relação entre o avanço tecnológico e a saúde bucal e a qualidade de vida da população.

Seguem sugestões de roteiros de pesquisa e questões que podem ser modificadas conforme jul-
gar conveniente e de acordo com o perfil da sua turma. 

Distribua aleatoriamente os roteiros de pesquisa sobre os dois temas, de modo que metade da 
turma fique com o tema 1 e a outra metade com o tema 2. 
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Roteiro de pesquisa 1
Nome________________________________________________ Turma:_____________

Data:__/__/____ Professor(a):_____________________________________________

Tema 
Procedimentos e produtos dentários ao longo do tempo

Objetivo
Pesquisar e identificar historicamente a evolução tecnológica de procedimentos e produtos de 

saúde bucal ao longo dos anos. 

Levantamento de dados

Questões norteadoras para o desenvolvimento da pesquisa

• Como eram os procedimentos dentários na Antiguidade?

• As cáries eram tratadas na Antiguidade?

• Como eram as primeiras escovas de dentes?

• Quais procedimentos, medidas ou técnicas surgiram e foram importantes para a saúde bucal, 
principalmente em relação às cáries?

Conclusão
Destacar qual é a importância de novas tecnologias em relação à saúde bucal da população.
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Roteiro de pesquisa 2
Nome_______________________________________________ Turma:_____________

Data:__/__/____ Professor(a):____________________________________________

Tema 
Procedimentos em acidentes de derramamento de petróleo ao longo do tempo.

Objetivo
Pesquisar e identificar historicamente a evolução tecnológica em relação aos procedimentos e 

produtos utilizados para minimizar os impactos causados por acidentes com derramamento de pe-
tróleo ao longo dos anos. 

Levantamento de dados

Questões norteadoras para o desenvolvimento da pesquisa

• Quais são os impactos que acidentes com derramamento de petróleo podem causar na natureza?

• Quais eram as providências e procedimentos tomados, antigamente, para remediar esse tipo 
de acidente?

• Quais procedimentos, medidas ou técnicas surgiram e são importantes para remediar e evitar 
maiores impactos ambientes decorrentes do derramamento de petróleo?

Conclusão
Destacar qual é a importância de novas tecnologias na prevenção de possíveis acidentes com 

derramamento de petróleo para minimizar os impactos ambientais.

Instrua os alunos a ler os roteiros e solucione possíveis dúvidas. Depois, auxilie-os a pesquisar em 
sites confiáveis e direcione-os a focar nos seguintes pontos durante o desenvolvimento da pesquisa:

• delinear historicamente a evolução tecnológica do tema abordado;

• identificar quando surgiram determinadas tecnologias e sua relevância.

Durante a pesquisa, caminhe pela sala de aula, observe a participação e desempenho dos alu-
nos e solucione possíveis dúvidas. Lembre-se de instruir os alunos a buscar informações em sites 
confiáveis e construir sua pesquisa apoiada em várias fontes. Solicite que anotem os dados da in-
vestigação em uma folha e a entreguem a você. 
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Para finalizar, peça que formem um círculo com as carteiras e encaminhe uma discussão e 
compartilhamento de informações. No caso de os alunos não conseguirem coletar informações sa-
tisfatoriamente sobre o tema, aproveite o momento da discussão e complemente-as com os dados 
que faltaram, concluindo o conteúdo. 

Recursos para o professor

Prepare-se para auxiliar os alunos durante a pesquisa e, 
posteriormente, para a discussão dos dados. Seguem algumas 
sugestões de fontes sobre o conteúdo que poderão auxiliá-lo. 

• BARROS, O. B. et al. Escovas dentais. Pós-Grad. Rev. Fac. 
Odontol. São José dos Campos, v. 4, n. 1, p. 33-38, jan./abr. 2001.

O texto conta a trajetória histórica dos cuidados com a higiene 
bucal e a evolução das escovas de dentes ao longo dos tempos.

• PESQUISA utiliza nanopartículas de prata no combate às cáries. 
Governo do Brasil. Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/ 
educacao-e-ciencia/2015/11/pesquisa-utiliza-nanoparticulas-de-
prata-no-combate-as-caries>. Acesso em: 17 ago. 2018.

O texto aborda uma pesquisa que desenvolve tecnologia com 
nanopartículas de prata e que possibilita a prevenção, o tratamento 
de cáries e a remineralização de dentes.

• RAMOS, M. M. D. B.; VALENTIM, L. S. O. Projeto Promoção e 
Qualidade de Vida – Fluoretação das águas de abastecimento 
público no Estado de São Paulo. BEPA. Boletim Epidemiológico 
Paulista (Online), v. 9, n. 107, p. 11-17, 2012.

O texto mostra a importância da fluoretação da água no Estado 
de São Paulo, a fim de combater a cárie dentária.

Os textos indicados a seguir abordam a problemática do 
derramamento de petróleo e, principalmente, como a tecnologia por 
meio da biorremediação pode minimizar os impactos ao ambiente.

• A biorremediação como ferramenta para recuperação de 
ecossistemas aquáticos contaminados por hidrocarbonetos de 
petróleo. GIA. Disponível em: <https://gia.org.br/portal/a-
biorremediacao-como-ferramenta-para-recuperacao-de-
ecossistemas-aquaticos-contaminados-por-hidrocarbonetos-de-
petroleo/>. Acesso em: 18 ago. 2018.

PEREIRA, A. R. B.; FREITAS, D. A. F. Uso de micro-organismos 
para a biorremediação de ambientes impactados. Revista Eletrônica em 
Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v. 6, n. 6, p. 995-1006, 2012.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito ‒ pesquisas e anotações no caderno. Todas essas produções podem 
lhe fornecer um  feedback e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram claras ou foram 
mal interpretadas; podem, ainda, ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argu-
mentos coerentes e significativos, isentos de preconceitos e estereótipos, mencionando os conceitos 
discutidos em sala de aula.
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Questões de avaliação

1.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma entidade da administração pública 

federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Sua missão é “retratar o 

Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”.

IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br/institucional/o-ibge.html>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O IBGE pode ser considerado uma tecnologia em saúde? Justifique sua resposta con-
siderando também o conceito de tecnologia em saúde.

2. Leia o trecho abaixo e responda à questão.

Cadeira  de  rodas  que  permite  subir  escadas,  luvas  que  interpretam linguagem  de  Libras, 

tecnologias  de  tráfego  aéreo  usadas  para  ajustar  ao  corpo  fixadores  externos  controlados 

automaticamente.  Essas inovações são alguns dos  projetos  recentemente  criados por  alunos e 

professores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Com potencial para desenvolver soluções 

que resultem em qualidade de vida para pessoas em tratamento de saúde, o ITA decidiu apoiar a 

criação de um laboratório de bioengenharia. [...]

ITA desenvolve tecnologias que melhoram a qualidade de vida de pacientes. Governo do Brasil. Disponível em: <www.brasil.gov.br/
editoria/educacao-e-ciencia/2016/04/ita-desenvolve-tecnologias-que-melhoram-a-qualidade-de-vida-de-pacientes>.

Acesso em: 24 ago. 2018.

Imagine que você fosse responsável por desenvolver uma inovação tecnológica para 
melhorar a qualidade de vida da sua comunidade. O que você desenvolveria? Por quê? 
Qual seria o benefício? 

Respostas
1. Sim, pois se trata de um recurso de tecnologia da informação que pode ser utilizado na área 

da saúde. O IBGE abriga informações sobre saúde, como: morbidade e causas de mortalida-
de, acesso e utilização de serviços de saúde, gastos com saúde, infraestrutura e gestão da 
saúde etc.

2. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos citem projetos como instrumentos que auxiliem 
durante cirurgias, aplicativos com informações sobre o estado de saúde de uma pessoa, sis-
temas de tratamento de esgoto, reciclagem de lixo etc.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atu-
ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias ca-
pacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, 
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da au-
toavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.
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Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você para que o aluno en-
tenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que motive o 
desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Não
completamente

Não

Percebi como a tecnologia em relação à 
saúde está presente no meu cotidiano?

Compreendi a importância da tecnolo-
gia em relação à saúde para melhorar a 
qualidade de vida do ser humano?

Identifiquei os recursos disponibiliza-
dos pelo governo sobre tecnologia da in-
formação em relação à saúde?

Participei das atividades propostas em 
sala de aula?

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante 
as discussões?

Participei das atividades em grupo, dan-
do apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como
a seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múl-
tipla escolha.

As  questões  atendem  às  especifcações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular
(BNCC) referentes às habilidades a seguir.

• EF07CI09 ‒ Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura
de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras)
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde.

• EF07CI10 ‒ Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em
informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacina-
ção para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.

• EF07CI11 ‒ Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes di-
mensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.

Ao fnal há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e uma f-
cha de acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem 

2o bimestre

Nome: ___________________________________________ Ano/Turma:_____________

Data: __/__/____                                                      Professor(a): ____________________

1. O que é vacina? Como funciona?

2. O que os indicadores de saúde mostram? Para que servem?

3. O sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) identificou que o país não registrou nenhum caso da
doença em um ano. Em 2018, entretanto, boletins da entidade advertiam o curso de um
surto de sarampo no país, decorrente da diminuição da vacinação da população.

Nesse contexto, explique como as vacinas ajudam na erradicação de doenças.
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4. Leia o trecho a seguir:

O admirável mundo novo dos órgãos feitos em impressoras 3D agora inclui estruturas ovarianas

implantadas que, fiéis ao seu projeto, realmente ovulam, segundo estudo da Escola Feinberg de

Medicina e da Escola McCormick de Engenharia da Universidade Northwestern.

Após ter seu ovário removido e substituído pelo ovário bioprotético, o camundongo não apenas

foi capaz de ovular, mas também de dar à luz filhotes saudáveis. As mães conseguiram até mesmo

amamentar sua prole [...]

OVÁRIOS artificiais criados com impressora 3-D geram prole saudável. CRBIO. Disponível em: <https://crbio08.gov.br/noticias/biologia-
em-pauta/ovarios-artificiais-criados-com-impressora-3d-geram-prole-saudavel/>. Acesso em: 24 ago. 2018.

Nesse contexto, comente o que proporcionou o desenvolvimento de técnicas ousadas e
inovadoras, como a citada no texto, e quais os benefícios da impressão 3-D de órgãos.

5. Cite uma tecnologia digital relacionada à saúde e descreva seu objetivo.

6. Observe os dados a seguir sobre a porcentagem de partos normais no Brasil.

Porcentagem (%) de partos normais por ano segundo região 
Brasil, 2010–2015

Região 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 47,6 46,01 44,17 43,17 42,85 44,74

Região Norte 58,11 57,09 55,22 53,81 52,89 55,4

Região Nordeste 55,52 53,46 51,21 49,91 48,87 51,82

Região Sudeste 41,7 40,45 39,23 38,55 38,86 39,74

Região Sul 41,84 39,87 38,27 37,28 37,53 38,93

Região Centro-Oeste 42,54 40,96 38,45 37,67 37,05 39,27

Adaptado de: Datasus. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pacto/2015/cnv/coapcirbr.def>.
Acesso em: 5 ago. 2018.
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Assinale a alternativa correta em relação aos dados apresentados acima.

a) A Região Centro-Oeste apresenta a maior porcentagem de partos normais em todos
os anos.

b) A Região Norte apresenta um aumento na porcentagem de partos normais, no perío-
do de 2013 a 2015.

c) A porcentagem de partos normais aumentou em relação ao Brasil como um todo, no
período de 2010 a 2015.

d) A Região Sul apresenta aumento na porcentagem de partos normais, no período de
2010 a 2013.

e) A Região Nordeste apresentou a menor porcentagem de partos normais no ano de 2010;
entretanto, em 2015 foi a que teve a maior porcentagem em relação às outras regiões.

7. O Brasil é um dos países que oferecem o maior número de vacinas obrigatórias à po-
pulação. Nesse contexto, assinale a alternativa correta em relação à vacina obrigatória
no Brasil e a qual doença previne.

a) Tríplice viral – previne sarampo, caxumba e gripe.

b) HPV – previne verrugas na pele.

c) Dupla adulto – previne difteria e tétano.

d) DTP – previne a paralisia infantil.

e) Dupla adulto – previne sarampo e caxumba.

8. Leia os textos a seguir:

O  diabetes,  ou  Diabetes  Mellitus,  é  uma  doença  crônica,  autoimune,  caracterizada  pela

deficiência da produção de insulina pelo organismo. O problema envolve o metabolismo da glicose

no sangue, podendo ser apresentado de várias maneiras. 

[...]  

Os tipos mais conhecidos são o 1 e o 2. A falência das células beta no pâncreas caracteriza o

primeiro, que acomete, com mais frequência, crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, cuja carga

genética é bem maior, ocorre por resistência à ação da insulina, tendo a obesidade como um dos

principais fatores desencadeantes. 

Já as demais formas de diabetes podem manifestar-se por lesões anatômicas no pâncreas,

decorrentes de diversas agressões tóxicas, seja por infecções, compostos químicos, entre outros.

DIABETES. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Disponível em: <www.endocrino.org.br/diabetes/>.
Acesso em: 23 set. 2018.
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[...] Tanto insulina quanto medicação oral podem ser usadas para o tratamento do diabetes. A

insulina é sempre usada no tratamento de pacientes com diabetes tipo 1, mas também pode ser

usada em diabetes gestacional e diabetes tipo 2 (quando o pâncreas começa a não produzir mais

insulina em quantidade suficiente). A medicação oral é usada no tratamento de diabetes tipo 2 e,

dependendo do princípio ativo, tem o papel de diminuir a resistência à insulina ou de estimular o

pâncreas a produzir mais desse hormônio. [...]

10 COISAS que você precisa saber sobre diabetes. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Disponível em:
<www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-diabetes/>. Acesso em: 23 set. 2018.

[...] No início da década de 80, os avanços da engenharia genética permitiram o desenvolvimento

da insulina humana sintética, produzida a partir de bactérias, especialmente a Escherichia coli. O gene

para a insulina humana foi inserido no DNA de bactérias, resultando na produção da chamada insulina

de DNA recombinante, mais parecida com a produzida pelo ser humano do que as de origem animal,

diminuindo os casos de rejeição dos pacientes diabéticos. [...]

INSULINA: avanços da pesquisa. Fiojovem. Disponível em: <www.fiojovem.fiocruz.br/insulina-avancos-da-pesquisa>.
Acesso em: 23 set. 2018.

A produção de insulina humana sintética está relacionada:

a) à ação da bactéria que diminuiu a rejeição da insulina, porque estimula a produção
de anticorpos no paciente e promove a cura do diabetes.

b) ao avanço da tecnologia, que contribuiu para a qualidade de vida dos pacientes dia-
béticos produzindo uma insulina com menos chance de rejeição.

c) ao avanço no processo de higiene, impedindo que bactérias contaminem o paciente,
prolongando seu tempo de vida. 

d) ao avanço no processo de higiene que, nesse caso, diminuiu a incidência de doen-
ças transmitidas pela água, provocadas pela Escherichia coli.

e) ao avanço da tecnologia que, nesse caso, alterou o material genético do paciente dia-
bético, promovendo a aceitação da insulina de origem animal. 

9. Observe a charge a seguir.

Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro
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A imagem é uma charge que representa a Revolta da Vacina nas ruas da cidade do Rio
de Janeiro, em 1904. Esse evento foi desencadeado pela:

a) falta de vacina suficiente para atender toda a população.

b) pressão da população para ter acesso à vacina.

c) negação da vacina aos mais pobres.

d) obrigatoriedade da vacina para toda a população. 

e) vacina inacessível aos mais pobres devido ao preço.

10. Leia as informações abaixo e responda à questão.

I) A Leishmaniose Visceral é uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada por febre de longa

duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia e

outras manifestações. [...] É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado

[...]

Ministério da Saúde. Disponível em <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/leishmaniose-visceral>. Acesso em: 5 ago. 2018.

II) A região nordeste do Brasil, no período de 2008-2014, apresentou o maior número de óbitos

por conta desta doença.

DATASUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pacto/2015/cnv/coapcirbr.def>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta medidas eficazes
para o controle dos óbitos por leishmaniose visceral na Região Nordeste.

a) Tratar os doentes, fazer campanhas de combate ao mosquito e políticas públicas
que visem a obras e medidas de saneamento básico.

b) Campanha de vacinação contra a doença, com abordagem especial para as crianças.

c) Isolar os doentes para que não ocorra o contágio direto de outros indivíduos.

d) Tratar toda a população indiscriminadamente a fim de prevenir que surjam novos ca-
sos da doença.

e) Distribuir repelentes para a população e isolar os doentes para não ocorrer contágio
direto de outros indivíduos.
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Gabarito das atividades
Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Compreender o que é vacina, como ela é produzida e qual sua importância para os seres humanos.

Habilidade desenvolvida: EF07CI10

Resposta: As vacinas são poderosas ferramentas, com comprovada capacidade de prevenir
doenças. São compostas de uma forma enfraquecida ou inativada do agente causador da doença
(bactérias e vírus), que é injetada no organismo. Uma vez dentro do organismo, o sistema imuno-
lógico do indivíduo reconhece o invasor e começa a produzir anticorpos e montar uma defesa,
gerando uma memória imunológica. Assim, caso o indivíduo entre em contato novamente com o
patógeno, o organismo rapidamente reconhece o invasor e dá uma efcaz resposta para combatê-
-lo e impedir o adoecimento da pessoa. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, lembre e retome os conceitos relacionados ao
funcionamento da vacina. Para fortalecer e fxar o conteúdo, exiba o vídeo Como funcionam as vacinas,
disponível em: <http://www.labi.ufscar.br/2017/07/19/ciencia-explica-como-funcionam-as-vacinas/>
(acesso em: 24 ago. 2018). Trata-se de um vídeo com pouco mais de 1 minuto que engloba os con-
ceitos gerais das vacinas de forma rápida, objetiva e didática.

Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Compreender o que são indicadores de saúde e sua relação com saneamento básico.

Habilidade desenvolvida: EF07CI09

Resposta: Os indicadores devem mostrar a situação sanitária de cada população e servir para a
vigilância das condições de saúde. São medidas internacionais que englobam informações impor-
tantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população e do sistema de
saúde que rege o local, trazendo, assim, informações signifcativas para o planejamento de saúde.
Por exemplo, com base na análise dos dados oferecidos pelos indicadores de saúde, é possível
montar projetos que visem à evolução positiva da situação. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, proponha uma pesquisa sobre indicadores
de saúde e saneamento básico da região em que a escola se encontra. Além disso, peça que elabo-
rem textos autorais sobre o tema e formem rodas de discussão para o compartilhamento de infor-
mações e livre expressão de ideias.
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Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Compreender o que é vacina; como ela é produzida e qual sua importância para os seres humanos.

Habilidade desenvolvida: EF07CI10

Resposta: Ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. À medi-
da que toda a população é vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado,
pois toda a população estará protegida.

Comentários e reorientações

No caso de os alunos não responderem satisfatoriamente, proponha atividades de pesquisa e
compartilhamento de informações. É importante que eles identifquem que a vacinação previne o
adoecimento do indivíduo e, consequentemente, impede que o patógeno seja transmitido a outras
pessoas. Dessa forma, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas fcam doentes e, consequente-
mente, não há transmissão do patógeno. Retome com os alunos o conceito de “proteção de rebanho”.

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Conhecer e identifcar tecnologias usadas atualmente em relação à saúde.

Habilidade desenvolvida: EF07CI11

Resposta: Resposta pessoal. Exemplo de resposta: A videolaparoscopia é uma técnica cada vez
mais utilizada em cirurgias. A técnica consiste na inserção de uma microcâmera em pequenas inci-
sões no corpo do indivíduo, constituindo uma técnica minimamente invasiva e muito precisa, con-
tribuindo para uma rápida recuperação do paciente.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente a essa pergunta, proponha que se organizem
em grupos e pesquisem inovações tecnológicas na área da saúde. Forme uma roda de conversa
para o compartilhamento de informações.

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Pesquisar e comparar indicadores de saúde das diferentes regiões do Brasil.

Habilidade desenvolvida: EF07CI09

Resposta: alternativa b.
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Distratores

a) É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter reconhecido, durante a
interpretação do quadro, que a Região Centro-Oeste não apresentou maior porcentagem de
partos normais em nenhum ano.

c) No caso de o aluno ter assinalado essa alternativa, é possível que não tenha reconhecido, du-
rante a interpretação, que a porcentagem de partos normais diminuiu em relação ao Brasil
como um todo, no período de 2010 a 2015.

d)É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter reconhecido que a Região
Sul do Brasil apresentou uma diminuição na porcentagem de partos normais, no período de
2010 a 2013.

e) Caso o aluno assinale essa alternativa, é possível que não tenha reconhecido que a Região
Nordeste é a segunda região com maior porcentagem de partos normais, de 2010 a 2015,
apresentando diminuição desse índice ao longo dos anos.

Comentários e reorientações

Caso os alunos tenham assinalado outra alternativa, verifque se o erro foi devido à falta de
atenção ou má interpretação durante a resolução do exercício. Nesse caso, escreva a questão na
lousa, leia-a pausadamente e a responda junto com os alunos. 

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Identifcar quais vacinas são obrigatórias no Brasil e, consequentemente, quais as doenças elas previnem.

Habilidade desenvolvida: EF07CI10

Resposta: alternativa c.

Distratores

a) A vacina tríplice viral previne contra sarampo, caxumba e rubéola. É possível que o aluno
tenha assinalado essa alternativa por não ter relacionado o nome da vacina às doenças que
ela previne.

b)É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por ter compreendido que a vacina
HPV previne contra o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais, ao
invés da linhagem do vírus, que causa verrugas na pele.

d)A vacina DTP previne contra a difteria, tétano e coqueluche. É possível que o aluno tenha assi-
nalado essa alternativa por não ter relacionado o nome da vacina às doenças que ela previne.

e) É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter relacionado o nome da
vacina às doenças que ela previne.

Comentários e reorientações

É comum ocorrer confusão entre o que cada vacina previne, tendo em vista a vasta quantidade
de vacinas oferecidas pelo governo. No caso de os alunos assinalarem outra alternativa, retome o
calendário de vacinação disponível no site do Ministério da Saúde: <http://portalms.saude.gov.br/
acoes-e-programas/vacinacao/calendario-vacinacao>. Acesso em: 11 ago. 2018.
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Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Compreender como a tecnologia pode contribuir para a qualidade de vida do ser humano.
Conhecer e identifcar tecnologias usadas atualmente em relação à saúde.

Habilidade desenvolvida: EF07CI11

Resposta: alternativa b.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque a bactéria não diminuiu a rejeição da insulina sintética
por causa da produção de anticorpos, mas sim por produzir uma insulina semelhante à pro-
duzida pelo ser humano. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por con-
fundir os processos de imunização com a suplementação do hormônio para os indivíduos
que têm produção defcitária. 

c) A alternativa está incorreta porque, na produção da insulina sintética, o ser humano não é
contaminado pela bactéria, mas utiliza a insulina produzida por ela. É possível que o aluno
tenha assinalado essa alternativa por ter a concepção de que todas as bactérias são causado-
ras de doenças. Realmente algumas bactérias podem causar doenças, mas não se trata do
caso apresentado. No estudo, foram utilizadas bactérias geneticamente modifcadas com o
intuito apenas de produzir a insulina humana. 

d)A alternativa está incorreta porque o processo de produção de insulina não está relacionado
à diminuição de doenças de veiculação hídrica, mas sim à produção de insulina para o trata-
mento de pacientes diabéticos. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por
ter relacionado a modifcação genética das bactérias com as doenças de veiculação hídrica.

e) A alternativa está incorreta porque, na produção de insulina sintética, o DNA da bactéria é
modifcado, e não o do paciente. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por
má interpretação do texto.

Comentários e reorientações

É importante retomar os processos de imunização e diferenciá-los de outros tratamentos, como
o uso de hormônios no tratamento da diabetes e de antibióticos em infecções bacterianas. Os alu-
nos devem constatar que a insulina humana sintética chega o mais próximo possível da produzida
pelo ser humano, assim se torna mais efcaz, diminui os efeitos colaterais e, consequentemente,
proporciona melhor qualidade de vida. No caso de os alunos não terem respondido satisfatoria-
mente a essa questão, proponha nova leitura dos textos do enunciado, tire dúvidas quanto ao sig-
nifcado de termos técnicos e faça uma breve discussão.
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Questão 9

Objetivo de aprendizagem

Pesquisar e compreender sobre o histórico da vacina e como sua introdução impacta na erradicação de doenças.

Habilidade desenvolvida: EF07CI10

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) Caso o aluno tenha assinalado essa alternativa, é possível que não tenha reconhecido que a
posição do governo em impor e obrigar a população a se vacinar contra a varíola foi o fator
que desencadeou a revolta.

b)É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter reconhecido que, na ver-
dade, a população não tinha conhecimento dos efeitos positivos da vacina fora do país, esta-
va com medo e, portanto, negava-se a se vacinar.

c) É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter reconhecido que o go-
verno disponibilizava a vacinação principalmente para as classes mais baixas.

e) Caso o aluno assinale essa alternativa, é possível que não tenha reconhecido que o motivo da
revolta foi a imposição da vacinação para toda a população, não tendo relação nenhuma
com valor a ser pago para se vacinar.

Comentários e reorientações

A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido em 1904 no Rio de Janeiro, na época, a ca-
pital do Brasil. Seu pretexto imediato foi uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação
contra a varíola. Caso os alunos não respondam satisfatoriamente a essa pergunta, exiba o vídeo A
Revolta da Vacina – Histórias do Brasil (TV Senado, 2017). Depois, forme uma roda e solicite que os
alunos compartilhem e discutam as principais informações do vídeo. Ao fnal, avalie por meio de
perguntas se eles compreenderam os fatos que desencadearam a revolta. 

Questão 10

Objetivos de aprendizagem

Pesquisar e compreender como políticas públicas podem impactar os indicadores de saúde.
Compreender o que é vacina, como é ela produzida e qual sua importância para os seres humanos.

Habilidades desenvolvidas: EF07CI09 e EF07CI11

Resposta: alternativa a.

Distratores

b)É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter identifcado que, no caso
da leishmaniose visceral (doença causada por protozoário), não existe vacina.
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c) É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não se atentar ao fato de que a
transmissão da doença não ocorre por contato direto. A doença é transmitida por meio da
picada do mosquito-palha contaminado.

d)O tratamento prévio de toda a população a fm de prevenir a infecção não é uma opção viá-
vel. A melhor forma de se evitar o aumento de óbitos é buscar as ações destacadas na alter-
nativa  a.  É  possível  que  o  aluno  tenha  assinalado  essa  alternativa  por  acreditar  que  o
tratamento prévio realmente seja uma forma de prevenção.

e) É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não se atentar ao fato de que a
transmissão da doença não ocorre por contato direto e de que a distribuição de repelentes
não seria um método de prevenção efcaz, uma vez que continuaria havendo uma grande
exposição da população aos mosquitos contaminados.

Comentários e reorientações

No caso de os alunos assinalarem outra alternativa, traga cartazes e/ou cartilhas, disponibiliza-
dos em postos de saúde, sobre leishmaniose que englobem sintomas da doença, formas de preven-
ção e como ocorre a transmissão.

Organize uma roda de conversa e retome que os indicadores de saúde nos oferecem subsídios
para que seja possível identifcar uma problemática e, com base nisso, as políticas públicas de sanea-
mento básico, muitas vezes, são medidas simples para prevenir e mudar positivamente os indicado-
res. Afra se os alunos conseguem identifcar que a leishmaniose não é uma doença passível de ser
prevenida por meio da vacinação, portanto, tratar os doentes, fazer campanhas de combate ao mos-
quito e políticas públicas que visem a obras e medidas de saneamento básico são imprescindíveis. 

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identifcar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhados e ao atendimento das correspondentes competências e
habilidades. As intervenções e planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de su-
fciência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos são de responsa-
bilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em
que se encontra.

O Desempenho Sufciente (DS) indica o aluno alcançou a possibilidade de avançar os estu-
dos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da apren-
dizagem durante o próximo bimestre.

Dessa forma, o Desempenho Insufciente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de
avançar nos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um amplo plano de
acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com
desempenho insufciente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará difculdades adicionais a
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acerto

Uso correto
dos conceitos

Uso de
palavras-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta

Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

         Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios/

intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu o que são os indicadores
de saúde.

Compreendeu como as políticas públicas podem
afetar os indicadores de saúde.

Foi capaz de interpretar os indicadores de saúde
das regiões brasileiras.

Compreendeu o que é vacina e como é produzida.

Compreendeu como as vacinas agem no orga-
nismo e, assim, previnem as doenças.
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Avaliação de desempenho

Critérios/

intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu que quanto mais pessoas vaci-
nadas, mais a população está protegida (prote-
ção coletiva).

Foi capaz de argumentar sobre aspectos relacio-
nados à vacina durante as discussões, apresen-
tações e resolução dos exercícios.

Foi capaz de identifcar como a tecnologia em 
relação à saúde está presente no cotidiano.

Compreendeu a importância da tecnologia em 
relação à saúde para melhorar a qualidade de 
vida do ser humano.

Foi capaz de identifcar os recursos disponíveis
pelo governo sobre tecnologia da informação 
em relação à saúde.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e o professor.

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento nas atividades extraclasse.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:________________________________________________Ano/Turma:_________

Professor:________________________________________________ Data: ___/__/____

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho
insuficiente (DI)

Desempenho
suficiente (DS)

Desempenho
adequado (DA)

Desempenho geral na 
sequência didática 1

Desempenho geral na 
sequência didática 2

Desempenho geral na 
sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu o que são os indi-
cadores de saúde.

Compreendeu como as políticas 
públicas podem afetar nos indi-
cadores de saúde.

Foi capaz de interpretar os indi-
cadores de saúde das regiões 
brasileiras.

Compreendeu o que é vacina e 
como é produzida.

Compreendeu como as vacinas 
agem no organismo e,
assim, previnem as doenças.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



141

Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu que quanto mais 
pessoas vacinadas, mais a popu-
lação está protegida (proteção 
coletiva).

Foi capaz de argumentar sobre 
aspectos relacionados à vacina 
durante as discussões, apresen-
tações e resolução dos exercícios.

Foi capaz de identifcar como a 
tecnologia em relação à saúde 
está presente no cotidiano.

Compreendeu a importância da 
tecnologia em relação à saúde 
para melhorar a qualidade de 
vida do ser humano.

Foi capaz de identifcar os recur-
sos disponíveis pelo governo so-
bre tecnologia da informação em
relação a saúde.

Manteve o interesse nas
atividades.

Agiu com respeito com os cole-
gas e o professor.

Demonstrou organização e em-
penho no desenvolvimento nas 
atividades extraclasse.

Contribuiu nas atividades
em grupo.

Procurou meios para alavancar a
própria aprendizagem.

Desempenho geral 
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3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acerto

Uso correto
dos conceitos

Uso de
palavras-chave

Qualidade e
organização
do texto de

resposta

Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

2o bimestre

A vacinação para manutenção da saúde coletiva 
e individual 

Introdução
O presente projeto tem por objetivo incentivar os alunos a conhecer os conceitos relacionados à 

prática da vacinação, tornando-os capazes de compreender e principalmente se conscientizar sobre 
a importância das vacinas para a saúde individual, coletiva e pública. Nesse âmbito, propõe-se que 
os alunos conheçam os aspectos históricos do descobrimento da vacina e seu contexto de introdu-
ção no Brasil, bem como saibam como a vacinação contribuiu para a manutenção da saúde popula-
cional, erradicação e controle de doenças.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF07CI10 da discipli-
na de Ciências. Desse modo é importante que você organize e oriente os alunos para a execução 
das atividades.

Entre as atividades selecionadas, propõe-se que os alunos pesquisem o histórico da vacina e os 
conceitos biológicos a ela associados, com o intuito de possibilitar a eles instrumentos para avaliar  
enunciados controversos, chamados de fake news. A fim de avaliar a capacidade de argumentação 
deles em relação aos conhecimentos adquiridos com a pesquisa, também é proposto um debate en-
tre grupos sobre vacinação (prós e contras).

Como produto final, propõe-se a elaboração de uma campanha de incentivo à vacinação que 
possa ser encenada em um teatro. O objetivo é que os alunos trabalhem a argumentação utilizando 
os conhecimentos que foram adquiridos durante o projeto sobre a importância da vacinação em 
uma apresentação à comunidade escolar e do entorno.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF07CI10. Entretanto, é 
necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de Língua Portu-
guesa e Arte, na execução de ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvolvimento 
completo das demais habilidades propostas.

Duração
11 aulas

Produto final
Campanha de incentivo à vacinação encenada em um teatro.
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Temas transversais
Ética, Cidadania, Meio Ambiente e Saúde.

Objetivos
• Conhecer os contextos histórico e conceitual relacionados à vacina.

• Perceber que as campanhas de vacinação fazem parte do cotidiano das populações.

• Identificar quais são as vacinas obrigatórias no Brasil e o calendário oficial de vacinação.

• Compreender a importância da vacinação para a saúde individual e coletiva.

• Ser capaz de utilizar os conhecimentos construídos em relação à vacina para argumentar e de-
bater, além de ser capaz de identificar informações erradas disponibilizadas em seu dia a dia.

Competências gerais
1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 5, 6, 7 e 8

(BNCC, p. 322).

Competências específicas de Arte
4, 7 e 8

(BNCC, p. 196).

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 6 e 10

(BNCC, p. 85).

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do projeto e da campanha de incentivo à vacinação na forma de ence-

nação teatral, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes 
componentes curriculares.  A habilidade  EF0CI10,  de  Ciências,  tem o objetivo de possibilitar o 
aprendizado do aluno na construção do conhecimento sobre a história e o conceito biológico da va-
cinação. A integração com a habilidade EF67LP23, de Língua Portuguesa, contribui para a ativida-
de de debate dos grupos em relação aos pontos positivos e negativos da vacinação. Já para o 
desenvolvimento do produto final se faz necessária a integração com as habilidades EF67LP14 e 
EF67LP30, de Língua Portuguesa, e EF69AR26, de Arte.
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Disciplina Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Ciências
da Natureza

Programas e indicadores 
de saúde pública

EF07CI10 ‒ Argumentar sobre a importância da 
vacinação para a saúde pública, com base em 
informações sobre a maneira como a vacina atua no 
organismo e o papel histórico da vacinação para a 
manutenção da saúde individual e coletiva e para a 
erradicação de doenças.

Língua
Portuguesa

Planejamento e produção 
de entrevistas orais

EF67LP14 ‒ Definir o contexto de produção da 
entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, 
porque aquele entrevistado etc.), levantar 
informações sobre o entrevistado e sobre o 
acontecimento ou tema em questão, preparar o 
roteiro de perguntas e realizar entrevista oral com 
envolvidos ou especialistas relacionados com o fato 
noticiado ou com o tema em pauta, usando roteiro 
previamente elaborado e formulando outras 
perguntas a partir das respostas dadas e, quando for 
o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a 
uma edição escrita do texto, adequando-o a seu 
contexto de publicação, à construção composicional 
do gênero e garantindo a relevância das informações 
mantidas e a continuidade temática.

Conversação espontânea

EF67LP23 ‒ Respeitar os turnos de fala, na participação 
em conversações e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na escola e formular 
perguntas coerentes e adequadas em momentos 
oportunos em situações de aula, apresentação oral, 
seminário etc.

Construção da textualidade 
Relação entre textos 

EF67LP30 ‒ Criar narrativas ficcionais, como contos 
populares, contos de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e 
personagens realistas ou de fantasia, observando os 
elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero 
pretendido, como enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando tempos verbais 
adequados à narração de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar 
uma história e de inserir os discursos direto e 
indireto.

Arte
Elementos da linguagem

EF69AR26 ‒ Explorar diferentes elementos envolvidos 
na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, 
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 
reconhecer seus vocabulários.
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Material:
• livros, textos e revistas para pesquisa;

• computadores ou celulares com acesso à internet para pesquisa;

• projetor multimídia e caixa de som;

• lápis, caneta esferográfica azul ou preta e folha A4 ou almaço;

• cartazes de campanhas de vacinação nacional;

• Calendário Nacional de Vacinação e Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas.

Material complementar para o professor
Livros

• MALAGUTTI, W. Imunização, imunologia e vacinas. Rio de Janeiro: Rubio, 2011.

O livro traz informações referentes aos imunobiológicos disponíveis na rede pública e privada 
e visa à melhor compreensão dos mecanismos da resposta imunológica.

• SEVCENKO, N.  A revolta  da  vacina:  mentes  insanas  em corpos  rebeldes.  São  Paulo:  Cosac 
Naify, 2014.

O livro trata o conceito histórico de introdução da vacina no Brasil no contexto da Revolta  
da Vacina.

Sites

•  CONCEITOS importantes. Sociedade Brasileira de Imunização. Disponível em: <https://familia.
sbim.org.br/vacinas/conceitos-importantes>. Acesso em: 5 ago. 2018.

A Sociedade Brasileira de Imunização disponibiliza nessa página explicações de vários concei-
tos importantes relacionados à imunização (vacinação), como: antígeno, anticorpos, cobertura vaci-
nal, conservantes presentes nas vacinas, falha vacinal, proteção coletiva etc.

• PERGUNTAS frequentes:  vacinas.  Fiocruz.  Disponível  em:  <www.bio.fiocruz.br/index.php/
perguntas-frequentes/72-perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-indice/208-perguntas-
frequentes-vacinas>. Acesso em: 15 ago. 2018.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos disponibiliza nessa página res-
postas para perguntas pertinentes sobre vacina, como: o que são as vacinas, como elas surgiram, se 
existem vacinas para todas as doenças, quais doenças foram erradicadas por meio das vacinas etc.

Procedimento

Primeira etapa – Introdução e posicionamento histórico
Esta etapa tem por objetivo estimular a percepção dos alunos sobre como a vacinação está in-

serida em seu dia a dia por meio da análise das campanhas de vacinação. Além disso, busca le -
vantar o conhecimento prévio dos alunos em relação à vacina e estimula a pesquisa sobre o  
histórico dela, desde o descobrimento até o contexto de implantação do método de vacinação no 
Brasil, e suas consequências.
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Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Providencie cartazes de campanhas de vacinação. Você pode consegui-los em postos de saúde ou ainda 
pesquisá-los em sites de busca e imprimi-los. 

Segue sugestões de links de vídeos sobre campanhas de vacinação.

• Vídeo da campanha de vacinação contra pólio e sarampo do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/vacinacao-polio-sarampo/MS-Poli-Sarampo--60---
1080p-29-.mp4>. Acesso em: 22 ago. 2018.

• Vídeo da campanha de vacinação contra gripe do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/gripe_2018/INFLUENZA_EDIT-30-.mp4>. Acesso 
em: 22 ago. 2018.

• Vídeo da campanha de vacinação contra HPV do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/hpv-2018/HPV_30_20180311_22h_x264.mp4>. 
Acesso em: 22 ago. 2018.

Inicie a aula fixando os cartazes de campanhas de vacinação nacionais na lousa e peça aos  
alunos que os observem e leiam em voz alta. Se possível, apresente vídeos de campanhas de va-
cinação que geralmente são apresentadas nos meios de comunicação. Peça que se atentem aos se -
guintes pontos:

• Qual é o período de vacinação de cada campanha específica?

• Qual é o intuito de cada campanha de vacinação?

• A quem é destinada a vacina?

Nesse contexto, pergunte aos alunos se eles conhecem vacinas ou já ouviram falar sobre elas 
ou, ainda, se já tinham visto alguma dessas campanhas. Questione se acreditam que, em determi-
nadas épocas do ano, as campanhas de vacinação para determinada doença são mais intensas e 
qual seria uma possível explicação para isso. 

Espera-se, por exemplo, que os alunos respondam que a vacinação contra a gripe ocorre de  
forma sazonal, baseando-se nas observações pessoais e nos cartazes apresentados. No inverno há 
maior facilidade para a proliferação e disseminação do vírus da gripe, aumentando, assim, os ca -
sos da doença. Portanto, torna-se interessante a vacinação nos meses que antecedem o inverno  
brasileiro. 

Depois, pergunte aos alunos se eles se lembram de ter tomado alguma vacina ou conhecem al-
guém que tenha sido vacinado recentemente. Peça que levantem hipóteses, ou seja, que levantem 
supostas respostas para os seguintes questionamentos:

• Para que serve a vacina?

• A vacinação é importante? Justifique.

Valorize o momento em que eles levantam hipóteses, deixando-os livres para expressar suas 
opiniões a respeito desses questionamentos. De maneira geral, espera-se que respondam que a va-
cina serve como forma de prevenção contra diversas doenças, sendo importante para prevenir o 
adoecimento do indivíduo e impedir a propagação do agente causador da doença em questão (im-
pedir a transmissão da doença).

Em seguida, leve os alunos até a sala de informática, divida-os em grupos de três e instrua-os a 
fazer uma pesquisa em vários sites confiáveis sobre o histórico do método de vacinação no Brasil. 
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Posteriormente, peça que desenvolvam um texto com base nas informações coletadas para ser en-
tregue a você. Solicite que considerem os seguintes pontos:

• Como e onde surgiu a vacina?

• Quando o método de vacinação foi introduzido no Brasil?

• Quem introduziu a vacinação no nosso país?

• Qual era o contexto histórico do Brasil quando houve a introdução da vacinação?

• A vacina foi bem-aceita pela população a princípio? Explique.

• Quais foram às consequências da introdução da vacinação no Brasil? 

Dicas de organização

Peça o auxílio do professor de História para elaborar questões que contribuam para a pesquisa sobre o 
contexto histórico do Brasil durante a introdução da vacina (a Revolta da Vacina) ou, ainda, para 
acompanhar o momento de discussão. Enfatize a grande quantidade de charges de cunho crítico que 
veicularam nos jornais durante esse período.

Para promover o entendimento e a fixação do conceito histórico da vacina, que foi tema da pes-
quisa anterior, instrua-os a utilizar ferramentas de pesquisa para localizar o vídeo A Revolta da Va-
cina – Histórias do Brasil, da TV Senado.

Recursos para o professor

Para pesquisa e discussão sobre o contexto histórico do Brasil 
durante a introdução da vacina, sugerimos acessar os endereços a 
seguir.

• BRASIL. Ministério da Saúde. Centro Cultural da Saúde. A 
Revolta da Vacina. Disponível em: 
<www.ccms.saude.gov.br/revolta/revolta.html>. Acesso em:
29 jul. 2018.

• RIO DE JANEIRO. Secretaria Especial de Comunicação Social. 
1904 – Revolta da Vacina: a maior batalha do Rio. Rio de Janeiro: 
Secs, 2006. Disponível em 
<www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101424/memoria16.
pdf>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Para finalizar a aula, faça uma breve discussão com os alunos para identificar se a pesquisa e o 
vídeo foram suficientes para eles compreenderem que a vacina foi inventada no século XVII por 
Edward Jenner e introduzida na cidade do Rio de Janeiro em 1904, pelo médico sanitarista Oswal-
do Cruz, a fim de acabar com a epidemia de varíola. Entretanto, a população não conhecia o méto-
do e achava incompreensível “colocar a doença dentro do seu corpo para evitar ficar doente”. 
Assim, a situação se desenrolou em uma grande revolta da população, à qual o governo respondeu 
fortemente. Com o passar do tempo, a população foi obrigada a se vacinar e os casos da doença di-
minuíram. A população percebeu esses efeitos e começou a se mostrar mais adepta à vacinação. 
Caso perceba dificuldade de entendimento ou ausência de alguma das ideias principais relativas 
ao tema, retome-as e complemente-as brevemente na lousa. Peça que as registrem no caderno e 
faça um breve fechamento teórico e conceitual.
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Segunda etapa – Aspectos biológicos da vacina
Nesta etapa, o objetivo é expandir o conhecimento dos alunos em relação aos aspectos biológi-

cos da vacina, tornando-os capazes de identificar conceitos corretos e errôneos sobre o assunto em 
situações do cotidiano. 

Aulas 3 e 4

Inicie a aula retomando com os alunos que, até o momento, eles discutiram sobre a história da 
vacina e sua importância para prevenir diversas doenças. Destaque que o avanço científico possibi-
litou a expansão do conhecimento sobre como as vacinas agem no organismo e, assim, entender 
em quais situações podem ser usadas. 

Em seguida, divida os alunos em grupos de até quatro pessoas, leve-os até a sala de informáti-
ca e instrua-os a pesquisar os aspectos biológicos do funcionamento das vacinas. Posteriormente,  
peça que desenvolvam um texto autoral com as informações que coletaram. Oriente a pesquisa 
com os seguintes questionamentos:

• O que é vacina? 

• Para que serve a vacina?

• Como é feita e quais tipos de vacina existem?

• Como a vacina funciona no nosso corpo?

• Por que é importante se vacinar?

• A vacinação é capaz de erradicar doenças? Como e por quê?

• Existem vacinas para todas as doenças?

• As vacinas são obrigatórias no Brasil? Por quê?

• As vacinas são disponíveis para toda a população? Onde podemos encontrá-las?

Dicas de organização

Durante as pesquisas na internet, instrua os alunos a sempre pesquisar em vários sites confiáveis para 
evitar problemas conceituais. Se não for possível a pesquisa na internet, disponibilize para os alunos revistas 
e textos científicos adequados ao entendimento da temática estudada para que contribuam com a pesquisa.

Seguem sugestões de leitura para conduzir a pesquisa e a discussão sobre os aspectos biológicos
da vacina.

• BALLALAI, I.; BRAVO, F. (Org.). Imunização: tudo o que você sempre quis saber. Rio de Janeiro: 
RMCOM, 2016. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/books/imunizacao-tudo-o-que-voce-sempre-
quis-saber.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2018.

• SUCCI, R. C. M.; FARHAT, C. K. Vacinação em situações especiais. Jornal de Pediatria, v. 82, n. 3, p. 91-
100, 2006. 

Em seguida, proponha uma roda de conversa para que cada grupo possa ler seu texto e com-
partilhar as informações coletadas; ao final dessa aula, recolha os textos. Durante a conversa, deixe-
-os livres para compartilhar possíveis dificuldades que tiveram durante o desenvolvimento da pes-
quisa, bem como expressar dúvidas, depoimentos e opiniões. Espera-se que nesse momento um 
grupo complemente a pesquisa do outro; entretanto, esteja atento para fazer as adequações concei-
tuais necessárias e aproveite para avaliar a qualidade de cada texto autoral. Esse momento também 
é importante para que você possa avaliar o empenho dos alunos na pesquisa e o desenvolvimento 
dos textos autorais, bem como o trabalho em grupo e o respeito com as opiniões dos colegas. 
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Espera-se que, com a pesquisa, os alunos possam argumentar que as vacinas são substâncias 
produzidas em laboratório que, quando introduzidas no organismo, são capazes de desencadear 
uma reação do sistema imunológico que resulta na prevenção contra determinada doença. Dessa 
forma, bactérias ou vírus vivos,  mas extremamente enfraquecidos (vacinas atenuadas);  agentes 
mortos, alterados; ou até mesmo partículas (vacinas inativadas) são introduzidos no organismo e, 
assim, o sistema imunológico os reconhece como invasores e começa a produzir anticorpos como 
forma de defesa. Durante esse processo, o sistema imunológico tem a capacidade de “guardar uma 
memória” dos invasores, portanto, caso o indivíduo entre em contato novamente com o agente in-
feccioso, seu organismo é capaz de montar uma rápida e eficiente resposta imunológica, impedin-
do o adoecimento. Esse processo melhora a qualidade de vida do indivíduo e também a proteção 
coletiva, beneficiando a saúde de toda a comunidade (“proteção de grupo” ou “proteção de reba-
nho”). Quanto maior o número de pessoas que se vacinam, menor é a circulação do microrganismo 
causador da doença e, consequentemente, menor o número de pessoas que adoecem, resultando 
na erradicação das doenças, como ocorreu com a varíola e a poliomielite no Brasil. 

Além disso, espera-se que comentem que o Brasil é um dos países que disponibilizam o maior 
número de vacinas obrigatórias para a população a fim de prevenir os casos de diversas doenças e 
garantir a qualidade de vida da sua população, por exemplo: dengue, gripe, rotavírus, pneumonia, 
meningite, caxumba, rubéola e sarampo (tríplice viral), catapora (varicela), poliomielite (paralisia 
infantil), tétano, entre outras. É importante que identifiquem que toda a população tem direito a  
vacinação (caso se enquadre ao grupo de risco) de forma gratuita nos postos de saúde, ou ainda  
podem se vacinar em laboratórios privados.

Durante a discussão, é possível que surjam ideias contra a vacinação ou ainda alunos que, por 
alguma razão, não estejam vacinados. É importante mostrar desenvoltura, aceitação, acolhimento e 
respeito para encaminhar essas situações sem que se permita qualquer tipo de crítica, julgamento 
ou atitudes preconceituosas, e evite expor os alunos nessa condição. Grande parte das ideias contra 
a vacinação se deve à falta de informação e à intensa divulgação de informações distorcidas, mali-
ciosas e sensacionalistas. Esse será um ponto a ser discutido na próxima aula.

Aula 5

Dicas de organização

Providencie previamente cópias de fake news sobre a vacinação que circularam na internet e outros meios 
de comunicação. Não se esqueça de, em cada impressão, deixar claro que o texto deve ser lido de forma 
crítica. Para isso, use um título bem claro, como: "Verdadeiro ou falso?", evitando assim que esse material 
impresso seja compartilhado e se torne mais uma fonte de fake news ou até mesmo confunda o aluno e/ou
sua família.  

O objetivo desta aula é promover a argumentação e criticidade dos alunos em relação a falsas 
notícias espalhadas no dia a dia sobre a vacinação, com base nos conhecimentos que construíram 
até o momento.

Inicie retomando com os alunos que, entre muitos outros aspectos, a falta de informação foi 
um ponto muito importante durante a Revolta da Vacina. Destaque que, nos dias atuais, além da 
falta de informação por parte de algumas pessoas, os meios de comunicação como sites e redes so-
ciais são ferramentas para que algumas pessoas circulem falsas notícias em relação a pontos nega-
tivos sobre a vacinação.

Dessa forma, vem se observando uma queda na adesão das pessoas ao processo de vacinação, 
decorrente das chamadas fake news, o que pode ser prejudicial para a saúde individual e coletiva. 
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Espera-se que, nesse momento, os alunos já tenham se apropriado do conteúdo relacionado 
aos aspectos biológicos e históricos da vacinação para conseguir argumentar, discutir e corrigir sa-
tisfatoriamente as informações presentes em fake news. Distribua fake news que têm sido divulgadas 
na mídia com o título "Verdadeiro ou Falso?" e peça que argumentem e discutam sobre o enuncia-
do, concluindo se é verdadeiro ou não. 

Recursos para o professor

Seguem algumas sugestões de pesquisa fake news.

• “É possível pegar gripe pela vacina.” 

A vacina contra a gripe é uma forma de prevenir que o 
indivíduo adoeça; apenas em casos muito raros pode ocorrer o 
desenvolvimento de uma forma muito branda da doença.

• “Vacina da gripe tem muito mercúrio e é mortal.”

Em algumas vacinas é adicionado mercúrio, entretanto, em 
quantidades muito pequenas, apenas em frascos de vacinas com 
mais de uma dose, e tem a finalidade de evitar a contaminação e o 
crescimento de bactérias potencialmente prejudiciais.

• “Quem mora em grandes cidades não precisa ser vacinado 
contra a febre amarela.”

Mesmo morando em centros urbanos, faz-se necessária a 
vacinação contra a febre amarela. Os mosquitos que transmitem a 
doença pela picada também são encontrados na cidade, além de o 
ser humano estar constantemente migrando. 

As pesquisas realizadas na aula anterior dispõem dos subsídios necessários para a análise das 
fake news. Para a construção dos argumentos, instrua os alunos a relembrar o que foi pesquisado e 
discutido anteriormente.

Ao final das rodadas de argumentação, faça o fechamento do conteúdo com as adequações 
conceituais necessárias e a avaliação correta de cada fake news.

Terceira etapa – A vacinação no Brasil
Nesta etapa, os alunos pesquisarão e conhecerão melhor o calendário de vacinas, quais são as 

obrigatórias no Brasil e algumas peculiaridades em relação aos grupos vacinados. 

Aulas 6 e 7

Dicas de organização

Agende previamente a sala de informática para os alunos pesquisarem as vacinas obrigatórias no Brasil.

Inicie a aula separando os alunos em grupos de três. Acompanhe-os até a sala de informática 
para pesquisar quais são as vacinas obrigatórias no Brasil. Caso não seja possível, disponibilize a 
eles textos de sua escolha que possam contribuir para a pesquisa.

Instrua-os a anotar os dados obtidos e, depois, entregue a cada grupo uma cópia do Calendá-
rio Nacional de Vacinação e Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas, de preferência 
do ano mais recente. 
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Peça que respondam às seguintes perguntas para o levantamento de hipóteses:

• O calendário de vacinas é o mesmo para indígenas e não indígenas? Justifique.

• A época de determinado tipo de vacina é diferente para crianças, adultos e mulheres grávidas? 
Justifique.

• Por que existem algumas vacinas que não são obrigatórias no Brasil, mas é necessário que o in-
divíduo as tome quando vai para outros países? Cite exemplos.

Ouça as respostas e proporcione um ambiente de compartilhamento livre de ideias. Depois, 
proponha que pesquisem as respostas para os questionamentos em sites  confiáveis do governo e 
comparem suas hipóteses iniciais com as informações da pesquisa.

Para finalizar, peça que os grupos acessem o site do Ministério da saúde e consultem o “vacinô-
metro”, disponível em: <http://pni.datasus.gov.br/consulta_h1n1_10_selecao.asp?naofechar=N&en
viar=ok&grupo=todos&faixa=todos&sel=vacinometro> (acesso em: 25 ago. 2018).  O vacinômetro 
demonstra a estratégia de vacinação contra a  influenza pandêmica (H1N1), que foi iniciada em 8 
março de 2010. É possível observar os dados, em porcentagens, da população que se vacinou con-
tra a gripe H1N1 (cobertura vacinal). Solicite aos alunos que observem os dados e avaliem se o de-
sempenho da estratégia está sendo adequado para o país, seu estado e cidade. Faça com que eles  
reflitam sobre as possíveis causas, retome as discussões feitas e conduza um breve fechamento des-
sa etapa, valorizando os questionamentos e avaliando os novos saberes dos alunos.

Quarta etapa – Incentivo à vacinação
O objetivo desta etapa é aprimorar o processo de argumentação sobre a importância da vacina-

ção para a saúde individual e coletiva da população, de forma que seja consistente a fim de incenti-
var a comunidade escolar e local a se vacinar.

Aulas 8 e 9

O objetivo desta aula é pautar no conhecimento adquirido pelos alunos,  até o momento, a 
construção de argumentos que sejam válidos em relação à vacinação. 

Inicie as aulas dividindo, de forma aleatória, os alunos em quatro grupos e identifique-os com 
os números 1, 2, 3 e 4. Peça que também dividam as carteiras da sala de aula em quatro grupos e 
deixem um espaço livre no meio da sala de aula para que o professor possa circular. Esclareça que 
o intuito é propor rodadas de debate. 

A cada rodada, um grupo deverá apresentar um argumento a favor da vacinação e outro  
grupo tentará rebater esse argumento. Explique que haverá um sorteio que indicará qual deles  
será a favor da vacinação e qual será contra. Controle os sorteados para que nenhum grupo fique  
sem participar do debate nas duas posições. Esclareça que devem argumentar considerando o se -
guinte contexto: 

“Bárbara e Gustavo são casados, têm um filhinho de 1 ano de idade e nunca o vaci-
naram, pois têm medo dos efeitos da vacina na vida de seu filho. Entretanto, ambos to-
maram todas as vacinas até os 18 anos de idade”.

Estipule um tempo para que os grupos organizem suas informações e reúnam bons argumen-
tos para o debate. Depois, dê voz ao primeiro grupo sorteado, que será a favor da vacinação, e, em 
seguida, ao segundo grupo, que será contrário à vacinação. Repita as rodadas até que todos os gru-
pos participem nas duas posições.
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Organize todo o debate para que cada grupo possa argumentar no momento certo e faça ade-
quações conceituais quando necessário. Para isso, aguarde a argumentação dos grupos da rodada 
do debate para verificar se o conceito é corrigido. Caso isso não ocorra, interfira fazendo questiona-
mentos sobre o assunto até que os próprios alunos repensem o erro associado ao conceito.

Espera-se que os argumentos a favor demonstrem a importância da vacinação nos dias de hoje 
para a manutenção da saúde individual e também coletiva, visto o controle e a erradicação de vá-
rias doenças, como é o caso da poliomielite (paralisia infantil). 

Para finalizar, esclareça que as vacinas têm capacidade comprovada de eliminar e controlar 
diversas  doenças  causadas  por  bactérias  e  vírus.  Segundo a  Organização  Mundial  da  Saúde  
(OMS), estima-se que a vacinação possa evitar de 2 a 3 milhões de mortes por ano, além de possi -
bilitar um excelente resultado de baixo custo em comparação com outras medidas, o que é muito  
importante, principalmente nos países sem condições adequadas para realizar diagnóstico e tra -
tamento de doenças. Nesse contexto, observa-se que quanto mais pessoas são vacinadas, menor é  
a quantidade de doentes.

Aulas 10 e 11

Dicas de organização

Converse previamente com os professores de Arte e Língua Portuguesa para auxiliarem na elaboração e 
no desenvolvimento da campanha de incentivo à vacinação que será realizada na forma de teatro para a 
comunidade escolar e da região.

Verifique com a direção da escola e com postos de saúde a possibilidade de os alunos realizarem uma 
campanha de vacinação na escola durante um dia com cartazes de divulgação, entrega de panfletos, 
apresentação de palestrantes qualificados para esclarecer eventuais dúvidas.

Sugere-se que os alunos convidem os pais e responsáveis para irem até a escola participar da campanha.

Para finalizar o projeto, proponha aos alunos que desenvolvam, com base em todo o conheci-
mento construído durante esse projeto, uma campanha de incentivo à vacinação que possa ser en-
cenada em um teatro. Certifique-se de que todos os alunos participem da atividade, encenando, 
construindo cenário, colaborando com figurino, pesquisando o conteúdo ou escrevendo a peça.

Abaixo propomos duas formas para o desenvolvimento da campanha, que podem ser adapta-
das conforme necessário.

Proposta 1. Desenvolver uma peça a ser encenada em um teatro com o tema: Revolta  
da Vacina na atualidade. 

Abordar o fato de que a desinformação gera ideias erradas e pode impactar as cam-
panhas de vacinação e, consequentemente, a saúde individual e coletiva. Assim, os alu-
nos devem trazer argumentos que desmitifiquem a vacinação e incentivem a população a 
aderir às campanhas.

Proposta 2. Desenvolver uma encenação em um teatro no formato de talk show. 

O entrevistado seria uma vacina (pode ser vacina em geral ou uma específica, por 
exemplo, a vacina contra a febre amarela) e o entrevistador faria perguntas sobre como 
ela funciona, para que serve, se é prejudicial à saúde etc. Também seria interessante o en-
trevistador abordar enunciados de fake news para que a vacina esclarecesse. 
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Para finalizar o projeto, verifique com a diretoria da escola e postos de saúde a possibilidade 
de reservar determinada data para os alunos realizarem uma campanha de vacinação para a comu-
nidade escolar e do entorno. Os postos de saúde podem apoiar a iniciativa disponibilizando carta-
zes e panfletos, pessoal especializado para tirar dúvidas, palestrantes e, até mesmo, a vacinação. 

Converse com os responsáveis pela área de saúde em sua cidade sobre quais vacinas eles con-
sideram importante disponibilizar no dia (se for o caso). Outros pontos importantes a serem consi-
derados: a faixa etária dos indivíduos que compõem a comunidade escolar e do entorno; os dados 
do próprio centro de saúde sobre vacinação na região; se é período de campanha de vacinação de 
alguma vacina específica. Portanto, conversar com os profissionais de saúde é fundamental.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto sugere-se que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa, História e Arte avaliem em conjunto os produtos das atividades. E, além disso, 
avaliem componentes de integração e participação dos alunos, por exemplo, trabalho em grupo, inte-
resse em aprender, realização das pesquisas, contribuição para a elaboração da feira, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem: eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atu-
ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias ca-
pacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, 
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sua aplicação na vida prática e sua própria dedicação ao processo. Os critérios da au-
toavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por você e pelos alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada por você para que o aluno en-
tenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, num processo que motive o 
desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressalte a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim
Não

completamente
Não

Compreendi o papel histórico da vacina?

Compreendi o que é vacina e como é produzida?

Pesquisei e compreendi como a vacina impacta a saúde individual 
e coletiva?

Fui capaz de identificar conceitos errados em relação à vacinação?

Expressei meus conhecimentos e argumentei durante a atividade 
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Autoavaliação

Critérios Sim
Não

completamente
Não

de debate? 

Participei da elaboração do teatro para a campanha de incentivo a 
vacinação?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em rela-

ção aos conteúdos e atitudes trabalhados e ao atendimento das correspondentes competências e ha-
bilidades.  As  intervenções  e  planos  pedagógicos  necessários  para  mitigar  os  baixos  níveis  de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. 

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra. 

O Desempenho Suficiente (DS) indica o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos estu-
dos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da apren-
dizagem durante o próximo bimestre.

Dessa forma, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de 
avançar e dar continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um 
amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferencia-
das. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa pros-
seguir  em  seus  estudos  e,  portanto,  terá  muitos  objetivos  novos  a  alcançar,  o  que  originará 
dificuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação de desempenho

Critérios/

Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente 

(DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendi o papel histórico da vacina?

Compreendi o que é vacina e como é feita?

Pesquisei e compreendi como a vacina impacta 
na saúde individual e coletiva?

Fui capaz de identificar conceitos errados em re-
lação à vacinação?

Agi com respeito com os colegas e
o professor?

Demonstrei organização e empenho no desen-
volvimento nas atividades?

Contribui nas atividades em grupo?

Procurei meios para alavancar a própria apren-
dizagem?

Desempenho geral 

Cronograma

Atividades

Primeira 
etapa

(Aulas 1 
e 2)

Segunda 
etapa

(Aulas 3 a 
5)

Terceira 
etapa

(Aulas 6 e 
7)

Quarta 
etapa

(Aulas 8 a 
11)

Análise das campanhas de vacinação X

Pesquisa do contexto histórico da vacinação X

Pesquisa do contexto biológico da vacinação X

Pesquisa das vacinas obrigatórias X

Debate X

Campanha de incentivo a vacinação X
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Plano de desenvolvimento do 3o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, um Projeto integrador e dez ati-

vidades de acompanhamento de aprendizagem.

No 3o bimestre, destacam-se três habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 3 do Livro do Aluno: EF07CI12 – Composição 
do ar; EF07CI13 – Efeito estufa; e EF07CI14 – Camada de ozônio. As sequências didáticas foram 
elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desenvolvimento de competências e habi-
lidades específicas, além de objetos do conhecimento relacionados a esses saberes.

As sequências didáticas podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Li-
vro do Aluno ou de modo independente. Apresentam uma estrutura que possibilita motivar o  
aluno e conhecer o repertório dele; por isso, inicia com a apresentação do tema, sua contextuali -
zação e problematização. 

Espera-se que, ao final do bimestre e do encaminhamento desses recursos, os alunos identifiquem 
e compreendam que o ar é composto por uma mistura de gases e que o efeito estufa e a camada de 
ozônio são fundamentais para o equilíbrio e manutenção da temperatura do planeta Terra.

O encaminhamento dessa temática envolve grande quantidade de conteúdo, que deve ser gra-
dativamente integrado e relacionado com outros saberes. Trata-se de uma temática complexa e de-
safiadora  para  o  trabalho do  professor  e  para  o  entendimento do aluno.  A experimentação,  a 
modelagem e a demonstração são essenciais para se alcançar o entendimento do efeito estufa e da 
camada de ozônio, por exemplo. 

Nesse cenário, desenvolvem-se as sequências didáticas e o Projeto integrador, proporcionando 
a apropriação gradativa dos saberes pelo aluno. Isso permitirá que o professor consiga identificar 
possíveis concepções prévias equivocadas e, por meio de problematização, pesquisa e investigação 
sobre o tema,  convide-o a compartilhar  as  informações adquiridas com a comunidade escolar. 
Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posiciona-
mentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
Projeto integrador, que são apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais 
e construção de saberes.
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CORRESPONDÊNCIAS ENTRE OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES ‒ RECURSOS DIDÁTICOS ‒ LIVRO DO ALUNO

RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 3o BIMESTRE

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES
SEQUÊNCIAS
DIDÁTICAS

NO LIVRO
DO ALUNO

• Composição do ar

EF07CI12 – Demonstrar que o ar é uma mistura 
de gases, identificando sua composição, e 
discutir fenômenos naturais ou antrópicos 
que podem alterar essa composição.

1. Composição 
do ar

Unidade 3. O ar e o 
solo terrestre
Capítulo 7. A Terra 
envolta em gases

• Efeito estufa

EF07CI13 – Descrever o mecanismo natural do 
efeito estufa, seu papel fundamental para o 
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as 
ações humanas responsáveis pelo seu 
aumento artificial (queima dos combustíveis 
fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e 
selecionar e implementar propostas para a 
reversão ou controle desse quadro.

2. Efeito estufa

Unidade 3. O ar e o 
solo terrestre
Capítulo 8. O papel 
da atmosfera

• Camada de ozônio

EF07CI14 – Justificar a importância da camada 
de ozônio para a vida na Terra, identificando 
os fatores que aumentam ou diminuem sua 
presença na atmosfera, e discutir propostas 
individuais e coletivas para sua preservação.

3. Camada
de ozônio

Unidade 3. O ar e o 
solo terrestre
Capítulo 8. O papel 
da atmosfera

Projeto integrador: Fenômenos naturais e dinâmica do planeta

OBJETO DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

• Composição do ar
• Efeito estufa
• Camada de ozônio
• Fenômenos 

naturais (vulcões, 
terremotos e 
tsunamis)

• Placas tectônicas e 
deriva continental

EF07CI15 – Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e 
justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das 
placas tectônicas.

• Composição do ar
• Efeito estufa
• Camada de ozônio
• Fenômenos 

naturais (vulcões, 
terremotos e 
tsunamis)

• Placas tectônicas e 
deriva continental

EF07CI16 – Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da 
deriva dos continentes.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



160

Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos listados a seguir:

• Identificar e caracterizar a composição do ar atmosférico.

• Discutir a importância da atmosfera para o planeta.

• Compreender os fenômenos causados na atmosfera pela interferência humana.

• Compreender o mecanismo natural do efeito estufa

• Entender a importância do efeito estufa para o desenvolvimento e manutenção da vida na Terra

• Discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento do efeito estufa (queima dos combustí-
veis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a rever-
são ou controle desse quadro.

• Compreender o que é a camada de ozônio.

• Compreender a importância da camada de ozônio para a vida na Terra.

• Identificar os fatores que aumentam ou diminuem a camada de ozônio na atmosfera e discutir 
propostas individuais e coletivas para sua preservação.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e habilidades previstas 
para o bimestre. 

A apropriação dos saberes científico, embora seja individual, é um processo catalisado por diver-
sos fatores, com destaque para a interação entre alunos num grupo ou em rodas de conversa, semi-
nários, pesquisa na internet, debates e discussões. É fundamental considerar as diferenças entre os 
alunos para a definição de trabalhos individuais ou em grupo, como maior ou menor facilidade de 
entendimento, oralidade, escrita e socialização.

No caso específico das temáticas efeito estufa e camada de ozônio, pode haver dificuldade de 
compreensão do conteúdo por se tratar de conceitos não palpáveis no dia a dia. Dessa forma, su-
gere-se ao professor que, para alcançar melhores resultados, promova uma pesquisa de reporta-
gens e textos científicos sobre o assunto, além de exibir vídeos e documentários a respeito do tema 
e utilize ilustrações e imagens para representar os fenômenos. Tendo isso em vista, algumas suges-
tões específicas para o desenvolvimento das habilidades propostas neste bimestre são:

EF07CI12

• Como o ar é uma mistura homogênea, os alunos realmente podem ter dificuldade em perceber 
seus componentes. Mas também há intuitivamente a compreensão e o conhecimento da exis-
tência de partículas no ar, como poeira, pólen, esporos, outros materiais e poluentes. Esses 
componentes podem ser identificados mais facilmente e permitir o entendimento de que há fe-
nômenos naturais e ligados às atividades humanas que podem alterar sua composição. 

• Utilize recursos visuais que destaquem “reações” ou “transformações” que podem identificar 
os componentes do ar; por exemplo, o oxigênio promovendo combustão, o gás carbônico e o 
monóxido de carbono provocando tosse e irritação respiratória e o gás hélio permitindo a as-
censão de balões. 

• Selecione reportagens ou textos de divulgação científica com informações sobre a composição 
do ar.

• Proponha atividades práticas que demonstrem a presença do ar no ambiente e seus componentes.
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EF07CI13

• Há uma confusão bastante comum entre as ideias de efeito estufa e aquecimento global. As ativi-
dades propostas trabalham bem o tema e permitem entender a diferença entre os dois conceitos, 
suas origens e suas consequências para o planeta e para os seres vivos. Porém, certifique-se do 
entendimento adequado dos dois termos. O efeito estufa é a capacidade que certos materiais têm 
(plástico, vidro e ar) de reter calor, pois absorvem a radiação infravermelha. Portanto, o efeito es-
tufa da atmosfera da Terra é fundamental para que a temperatura média do planeta seja favorá-
vel à existência e manutenção de vida, permitindo que a água permaneça em seu estado líquido, 
que é a forma indispensável para a vida. Por outro lado, o aquecimento global é a intensificação 
do efeito estufa, o que pode estar associado às mudanças climáticas, com sérias consequências 
para a Terra e para a sua biodiversidade. 

• Atente-se para as duas correntes de pensamento que divergem sobre a real causa do aqueci-
mento global: a primeira diz respeito à atividade antrópica como intensificadora do processo; a 
segunda defende que o aumento da temperatura faz parte da dinâmica natural do planeta. 
Trabalhe com os alunos essas incertezas. De qualquer modo, é fundamental colocar em discus-
são os modelos atuais de crescimento e desenvolvimento, que se apoiam em fontes de energia 
não renováveis e altamente poluentes,  que intensificam o aquecimento global e promovem 
mudanças climáticas. 

• Selecione textos sobre o efeito estufa e as consequências das ações humanas no seu aumento 
artificial e compartilhe-os com a turma.

• Proponha rodas de discussão para compartilhamento de ideias e debates.

EF07CI14

• A diminuição da camada de ozônio está associada a vários fatores. Como sempre, é importante 
ressaltar que todo grande problema é multicausal. Os gases fréons, como o CFC, aceleram a des-
truição do ozônio, mas toda e qualquer atividade que consome ou diminui o oxigênio atmosféri-
co também colabora com esse processo, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamen-
to, a diminuição de áreas naturais protegidas, a poluição dos mares e as queimadas. De modo 
geral, as causas do aumento do efeito estufa também estão associadas com a diminuição da ca-
mada de ozônio. Deixe claro que as atividades humanas são extremamente modificadoras do 
planeta e podem, realmente, comprometer a dinâmica da Terra e a existência da vida.

• Discuta com os alunos as duas vertentes que debatem sobre o aumento da incidência dos raios 
UV sobre a superfície da Terra. Uma delas valoriza o aumento da incidência de câncer de pele 
porque essa radiação é altamente energética (ionizante) e prejudicial às células epidérmicas. A 
outra discute que essa radiação foi fundamental ao longo da história natural da Terra e, por ser 
mutagênica, teve papel importante na formação da biodiversidade atual do planeta, estimulan-
do um aumento nas taxas de mutação dos seres vivos, o que é um dos fatores evolutivos res-
ponsáveis pela diferenciação e variabilidade das espécies. Discuta ambos os argumentos, pois 
a ciência não deve ser mostrada como verdade absoluta, sempre aceitando novas problemati-
zações e questionamentos.

• Exiba vídeos e/ou documentários sobre a acamada de ozônio.

• Organize atividades de pesquisa e leitura de textos sobre a camada de ozônio e a intervenção 
humana.

EF07CI15 

• Uma concepção básica, que vale a pena ser trabalhada com os alunos, é a dinâmica interna e 
externa do planeta. Portanto, há fenômenos que independem das ações humanas e que fazem 
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parte dos mecanismos intrínsecos da história natural da Terra e cujas consequências são os vul-
cões, terremotos e tsunami.

• Discuta sobre como certos povos que convivem com esses fenômenos ajustam suas rotinas  
e aplicam inovações tecnológicas para mitigar suas consequências; por exemplo, os “amor-
tecedores” nas fundações de grandes edifícios no Japão, que diminuem sua vulnerabilida-
de aos terremotos, ou os habitantes de regiões com vulcões ativos (no Havaí e na Itália),  
que deixam suas moradias quando estes entram em erupção. Trata-se de uma interação do 
ser humano com o planeta cujo entendimento evidencia sua incrível capacidade de cons-
truir conhecimento e, ao mesmo tempo, suas limitações e fragilidade diante dos fenômenos 
geológicos e naturais da Terra.

• Organize atividades de pesquisa sobre a ocorrência de fenômenos naturais no Brasil e no mundo.

• Proponha a elaboração de maquetes que representem a disposição das placas tectônicas.

EF07CI16

• Ao desenvolver essa habilidade, há oportunidade de dar continuidade ao processo de alfabeti-
zação e letramento científico dos alunos. 

• A Teoria da Deriva Continental e a das Placas Tectônicas são resultado da compilação de conte-
údos de diversas áreas do conhecimento. No mínimo, colaboram a Geografia, a Geologia e a 
Biologia. Desse modo, a ciência se constrói. Sendo assim, há argumentos favoráveis de nature-
za biológica, como os fósseis semelhantes encontrados no Brasil e na África. Do mesmo modo, 
a estrutura geológica da costa leste brasileira e da costa oeste africana se assemelham. Portan-
to, sugere-se que a abordagem do tema não se limite ao conteúdo e contemple, também, todo o 
contexto de construção do conhecimento.

• Selecione textos, imagens e mapas sobre a deriva continental para trabalhar com os alunos e 
proponha atividades de interpretação e discussão coletiva.

• Proponha a elaboração de modelos ou maquetes que representem a deriva continental.

Sugestão de recursos recorrentes
Durante o encaminhamento do material digital, é fundamental adotar algumas atividades re-

correntes em sala de aula que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e 
as específicas de Ciências da Natureza. A seguir estão elencadas algumas sugestões.

• Incentive os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens, simulações.

• Proponha pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilha-
mento de informações, defesa de posicionamentos e argumentação de modo a criar um am-
biente colaborativo e autônomo entre eles.

• Auxilie e incentive a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamento de 
informações para a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentive a produção de textos autorais e inéditos, em vez da cópia de textos prontos, e a di-
vulgação aos colegas ou à comunidade por meio da internet.

• Acompanhe as atividades que envolvem interpretações de texto. Verifique se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxilie os alunos quando necessário. Monte 
com eles um glossário com termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes facilita ao professor a identificação rápida das dificulda-
des de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replanejamento  
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das aulas e de superação das dificuldades elencadas. Sugere-se, desse modo, a utilização de ati -
vidades diversificadas com a retomada dos conteúdos essenciais sobre os quais eles não apresen-
taram desempenho satisfatório. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, so-

cial, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colabo-
rar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica,  a  imaginação e a criatividade,  para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusi -
ve tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

4. 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 direi -
tos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, re-
gional  e  global,  com  posicionamento  ético  em  relação  ao  cuidado  de  si  mesmo,  dos  
outros e do planeta.

5. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

6. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei-
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valoriza -
ção da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

7. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10).

Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem 
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entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si 
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

5. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

6. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões diante de questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde 
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 322).

Recursos para o professor

Obra que trata do ozônio como componente natural da 
atmosfera e como poluente ambiental nos centros urbanos.

• NOVAIS, V. L. D. Ozônio: aliado e inimigo. São Paulo: 
Scipione, 1998

Aborda temas como a camada de ozônio, o derretimento das 
calotas polares e a extinção de espécies, entre outros.

• PINOTTI, R. Educação ambiental para o século XXI: no Brasil 
e no mundo. São Paulo: Blucher, 2016.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habili -

dades específicas de conteúdos e atitudes que são fundamentais para os alunos terem condi -
ções  de  dar  continuidade  e  avanço  aos  estudos  em  Ciências  para  os  próximos  períodos  
bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização, apropriação e construção de sabe-
res  e conhecimentos,  habilidades (práticas,  cognitivas e socioemocionais),  atitudes e  de valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do tra-
balho. Assim, as sequências didáticas buscam maior efetividade nas aprendizagens essenciais que 
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.

EF07CI12 ‒ Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e dis-
cutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.

EF07CI13 ‒ Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o  
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento ar -
tificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e imple -
mentar propostas para a reversão ou controle desse quadro.
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EF07CI14 ‒ Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando 
os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individu-
ais e coletivas para sua preservação.

EF07CI15 ‒ Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara 
ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.

EF07CI16 ‒ Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva 
dos continentes.
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Sequências didáticas
A seguir, estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF07CI12 – Composi-
ção do ar;  EF07CI13  – Efeito estufa; e  EF07CI14  – Camada de ozônio. As sequências didáticas 
contemplam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas a eles relacio-
nadas. Foram programadas para uma duração de três a quatro aulas de aproximadamente 50 mi-
nutos, podendo ser adaptadas de acordo com a proposta do professor. Ao final das sequências 
didáticas, são propostas dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, segui-
das de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar na 
avaliação do desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído baseando-se em questionamentos e observações. Além dis-
so, o ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los fortalece o pensamento crítico e o racio-
cínio  lógico.  Dessa  forma,  incentiva-se  a  pesquisa  e  a  procura  por  explicações  com  base  no 
levantamento de hipóteses viáveis, sendo estas passíveis de serem testadas por meio de observa-
ções ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, em que parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequên-
cias didáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula.  
Além disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e perfis 
das salas em que forem trabalhadas. 

1. Composição do ar

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Identificar e caracterizar a composição do ar 
atmosférico.

• Discutir a importância da atmosfera para o 
planeta.

• Compreender os fenômenos causados na 
atmosfera pela interferência humana.

• Composição do ar

EF07CI12 – Demonstrar que o ar é 
uma mistura de gases, 
identificando sua composição, e 
discutir fenômenos naturais ou 
antrópicos que podem alterar essa 
composição.
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Recursos para o professor

• BRAGA, A. et al. Poluição atmosférica e seus efeitos na saúde humana. Revista USP, n. 51, 2001. 

• CETESB. Qualidade do ar – Poluentes. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/>.
Acesso em: 15 ago. 2018.

• JARDIM, W. F. A evolução da atmosfera terrestre. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola.  Edição 
especial, 2001. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/01/evolucao.pdf>. Acesso em: 
15 ago. 2018.

• LINHARES, A. C. S.; MADOZ, K. de A. ABC do meio ambiente: ar. Edições Ibama, 1998. Disponível em:
<www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/abcdomeioambienteardigital.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.

• Poluição Atmosférica. e-Aulas USP: Portal de videoaulas, 2001. Universidade de São Paulo. Disponível 
em: <http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=453>. Acesso em: 28 jul. 2018.

• PROENC – Instituto de Química. Composição do ar. Disponível em: <www.proenc.iq.unesp.br/ 
index.php/ciencias/34-textos/315-compdoar>. Acesso em: 30 jul. 2018.

• SUGUIO, K. Mudanças ambientais da Terra. São Paulo: Inst. Geológico. 2008. Disponível em:
<www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/suguio2008.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.

• VAREJÃO-SILVA, M.A. Meteorologia e Climatologia, Versão Digital 2, Recife, 2006. Disponível em:
<www.icat.ufal.br/laboratorio/clima/data/uploads/pdf/METEOROLOGIA_E_CLIMATOLOGIA_
VD2_Mar_2006.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.

Número de aulas
4 aulas

Onde realizar
Em sala de aula ou na sala de informática.

Introdução do tema
O ar atmosférico que envolve a Terra é composto pelos gases nitrogênio (N2), oxigênio (O2), gás 

carbônico (CO2) e os gases nobres (hélio, criptônio, xenônio, argônio e neônio), além de vapor-d’água, 
poeira e microrganismos. 

A camada de ar atmosférico que envolve a Terra é chamada de atmosfera e apresenta uma ex-
tensão de aproximadamente 1000 km, sendo dividida, de forma didática, em cinco camadas,  que 
recebem nomes específicos de acordo com a altitude em que se encontram. Considerando a cama-
da mais próxima do solo (menor altitude) para a mais distante do solo (maior altitude), temos: a 
troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera.

A existência da atmosfera é fundamental para a vida na Terra, pois ela absorve a radiação solar 
ultravioleta que vem do espaço e retém o calor dissipado pela superfície terrestre (efeito estufa). A 
partir da Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII, o ser humano passou a utilizar em 
larga escala os combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo), o que aumentou a emissão de 
gases poluentes na atmosfera, intensificando as mudanças climáticas observadas no planeta.
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Dicas de organização ou cuidados

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar o bom desenvolvimento da atividade e 
encaminhamento pedagógico.

• Reservar a sala de informática ou local onde seja possível montar um mural.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• garrafa PET com tampa;

• balão pequeno;

• tubo de caneta;

• fita adesiva;

• cola branca;

• papel kraft;

• tubo de ensaio;

• água oxigenada a 20 volumes;

• bióxido de manganês;

• colher;

• vela;

• prato;

• copo de vidro;

• fósforo;

• folha A4 pautada de caderno ou de fichário, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Agende previamente a sala de informática ou providencie livros didáticos ou textos que contenham 
informações sobre a composição do ar.

O objetivo desta aula é mobilizar os conhecimentos dos alunos sobre o ar atmosférico, sua compo-
sição, seu papel na manutenção da vida na Terra e como as atividades humanas podem afetá-lo.

Inicie a aula fazendo as seguintes perguntas aos alunos: 

• Como podemos perceber a existência do ar?

• O que é ar atmosférico? Qual é a composição dele?
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Incentive a participação de todos, permita que expressem livremente suas concepções espontâ-
neas e, assim, avalie seus conhecimentos prévios. A percepção de que o ar atmosférico é uma mis-
tura de gases presentes na atmosfera da Terra é um repertório valioso para a continuidade dos 
estudos e da atividade. Provavelmente os alunos mencionarão a presença de oxigênio e gás car-
bônico no ar. Incentive-os com questionamentos para que ampliem suas respostas. A composição 
do ar será tema de pesquisa futuramente. Em seguida, questione-os: 

• Apesar de não podermos ver nem pegar o ar com as mãos, nós sabemos que ele existe. Como 
podemos provar a existência dele?

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer observações sobre situações do cotidiano, a fim 
de levantar hipóteses viáveis sobre essa questão que possam ser testadas. Escute as respostas, es -
creva-as na lousa e peça que as registrem em seus cadernos. Para ampliar a discussão e tentar di-
versificar as respostas, faça mais questionamentos direcionadores e auxilie os alunos na construção 
inicial de novas concepções. 

Em seguida, proponha os experimentos a seguir para trabalhar a existência do ar atmosférico. 
Organize os alunos em grupos de quatro integrantes e distribua os roteiros da atividade. Aproveite 
esse momento para estimular nos alunos o desenvolvimento da metodologia científica, ou seja, ob-
servação, coleta e análise de dados e levantamento de hipóteses sobre possíveis explicações para o 
problema estudado. 

Depois, auxilie-os na montagem e na realização do experimento.
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Roteiro do Experimento 1: Presença do ar

Dicas de segurança

Professor, fure previamente as tampas das garrafas PET. O furo deve ter espessura suficiente para 
encaixar o tubo de uma caneta.

Objetivo
Identificar a presença do ar.

Material: 
• 1 garrafa PET com tampa furada;

• 1 balão pequeno (de qualquer cor);

• 1 tubo de caneta transparente;

• fita adesiva;

• cola branca.

Procedimento:
1. Encaixe o tubo de caneta dentro do furo da tampa da garrafa PET.

Mauro Salgado

Mauro Salgado

2. Passe cola branca para vedar.

3. Prenda bem o balão na parte do tubo que fica no lado de dentro da tampa.

Mauro Salgado
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4. Coloque o balão dentro da garrafa.

Mauro Salgado

5. Aperte a garrafa de modo a retirar parte do ar de seu interior e rosqueie a tampa sem soltar 
a garrafa.

6. Deixe a garrafa voltar ao seu formato normal.

7. Responda:

O que aconteceu com o balão? Por quê?

Ao longo do experimento, peça aos alunos que registrem suas observações. Em seguida, solici-
te que tentem elaborar hipóteses para explicar o que foi observado. Posteriormente, proponha que 
discutam coletivamente e compartilhem suas percepções sobre suas observações e resultados. 

No decorrer da discussão coletiva, observe e incentive-os a discutir o que acontece com a bexiga 
no interior da garrafa e proponha que apresentem suas conclusões aos colegas para validar as hipó-
teses plausíveis. Avalie se eles conseguem perceber que, ao soltar a garrafa, ela volta ao seu formato 
normal e o ar que estava no ambiente entra pelo orifício do tubo de caneta, enchendo o balão.
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Para alcançar os objetivos desta aula, é importante que os alunos possam apresentar seus argu-
mentos em momentos de debate. Incentive-os a refletir sobre os critérios que usaram para chegar à 
conclusão. Comente que, apesar de o ar ser invisível, sabe-se que ele preenche espaços, como o 
pneu de uma bicicleta, o interior de um balão cheio e um botijão de gás. 

Ao final da discussão, demonstre na prática (experimento 2) a produção do gás oxigênio. Faça 
um único experimento de modo que todos possam observá-lo. Oriente-os a verificar atentamente o 
que acontece e anotar no caderno as informações para depois exporem livremente suas opiniões, 
compartilhando seus entendimentos e construindo suas próprias concepções dos resultados obser-
vados. Em seguida, organize-os em grupos e distribua o roteiro do experimento 3. Solicite que si-
gam as orientações e utilizem o livro didático para fazer pesquisas e responder às atividades.
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Roteiro do experimento 2: Produção de oxigênio

Dicas de organização e segurança

Professor, faça um único experimento numa bancada em que toda a turma possa observar o que acontece. 

Objetivo
Identificar a presença do gás oxigênio no ar atmosférico. 

Material:
• tubo de ensaio;

• 5 ml de água oxigenada a 20 volumes;

• 0, 001 g de dióxido de manganês;

• espátula.

Procedimentos
1. Coloque 5 ml de água oxigenada num tubo de ensaio.

2. Acrescente 0,001 g de dióxido de manganês.

3. Observe e anote no caderno o que acontece.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



174

Roteiro do experimento 3: Importância do oxigênio

Objetivo
Demonstrar a importância do gás oxigênio para a combustão.

Material:
• vela;

• prato;

• copo de vidro;

• fósforo.

Procedimentos
1. Fixe a vela no prato.

2. Acenda a vela.

3. Coloque o copo sobre a vela acessa.

 

Anna/Flickr.com

4. Observe e anote no caderno o que acontece.
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Atividades

1. Utilize o livro didático e outros materiais de consulta e responda:

• O que aconteceu no experimento 2?

• Qual tipo de gás foi liberado no experimento 2?

• O que aconteceu com a vela do experimento 3?

• O que aconteceu com o ar dentro do copo do experimento 3? 

Após os alunos pesquisarem e responderem às atividades, peça que se organizem em roda de 
conversa para compartilhar seus resultados e respostas. Certifique-se de que eles perceberam as 
bolhas que se formaram na água oxigenada durante o experimento 2 e se a pesquisa os ajudou a 
identificar a presença do oxigênio como elemento causador das bolhas. Aproveite esse momento 
para incentivar os alunos a explicar o que aconteceu no experimento. Se necessário, esclareça que o 
dióxido de manganês teve como função acelerar a transformação da água oxigenada em água e 
oxigênio. Comente brevemente que essa transformação também ocorre em nossa pele quando a 
água oxigenada é colocada numa ferida aberta, como um corte. Mas, neste caso, o acelerador não é 
o dióxido de manganês, mas a catalase, uma enzima existente no corpo humano. 

Durante a discussão do experimento 3, verifique se os alunos observaram que, quando o copo 
é colocado sobre a vela acesa, ela se apaga. Avalie se eles reconhecem que a presença do gás oxigê-
nio mantinha a vela acesa. Durante a queima, todo o gás aprisionado dentro do copo é consumido 
e então a chama se apaga. Afira se eles chegam à conclusão de que o gás oxigênio é essencial para a 
ocorrência do processo de combustão. Depois, comente brevemente que esse gás constitui 21% dos 
gases da atmosfera, sendo fundamental para os seres vivos, já que está envolvido diretamente no 
processo de respiração e é um dos produtos do processo da fotossíntese.

Em seguida, proponha aos alunos uma investigação para identificarem a composição do ar. 
Oriente-os a fazer suas pesquisas em livros didáticos ou utilizando a internet pelo celular e respon-
dam às perguntas a seguir.

• Qual é a importância da atmosfera?

• Quais são os componentes gasosos constantes do ar atmosférico?

• Qual é a porcentagem de cada um deles?
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• Há componentes variáveis no ar atmosférico? Explique.

Informações para o professor

Os principais gases que compõem o ar atmosférico são o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio representa 
cerca de 78% e o oxigênio 21% do ar atmosférico. O ar é formado ainda por gás carbônico (1%) e gases 
nobres (hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio), que representam 0,03%. Além dos gases, o ar 
atmosférico também contém vapor-d’água, poeira e microrganismos. 

Durante as pesquisas, peça aos alunos que registrem suas observações de modo a destacar e 
organizar os resultados. Posteriormente, forme uma roda de discussão e compartilhamento de in-
formações. Avalie se eles compreenderam que o ar é uma mistura de vários gases, como nitrogê-
nio,  oxigênio,  gás  carbônico  e  gases  nobres,  entre  outros  elementos.  Seu  componente  mais 
abundante é o nitrogênio e seus componentes variáveis são vapor-d’água, poeira e microrganis-
mos. Entre as funções da atmosfera estão: filtrar parte da radiação ultravioleta; proteger a super-
fície terrestre da queda de fragmentos vindos do espaço (meteoritos); controlar a temperatura do 
planeta (efeito estufa); e preservar a umidade. Além disso, os gases presentes na atmosfera são es-
senciais para os processos de respiração e fotossíntese necessários para a vida. 

Ao final, conduza um fechamento teórico ajustando conceitualmente os depoimentos levanta-
dos e valorizando todas as participações. No caso de os alunos não conseguirem coletar essas in-
formações  satisfatoriamente,  aproveite  o  momento  da  discussão  e  complemente  com  as 
informações que faltaram, fechando o conteúdo.

Para finalizar, proponha que tragam para a próxima aula diferentes recortes de jornais e revis-
tas contendo notícias e informações sobre a poluição do ar, ou poluição atmosférica. Explique que 
os recortes serão utilizados na montagem de um cartaz. Oriente-os a usar os questionamentos a se-
guir para buscar as informações e conteúdos necessários ao entendimento do tema. 

• Quais são os diferentes tipos de poluição atmosférica?

• Como a poluição atmosférica pode afetar os seres vivos? 

• Quais são as principais causas da poluição atmosférica nas cidades?

• Qual é a principal relação entre a poluição do ar e a saúde do ser humano? Explique e use  
exemplos.

• Quais medidas podem ser tomadas para diminuir a poluição do ar.

Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Agende previamente a sala de informática para a apresentação de vídeos e pesquisa.

O objetivo desta aula é explorar conceitos sobre a poluição do ar e mostrar quais são os prejuí-
zos que a poluição causa aos seres vivos e ao planeta.

Inicie a aula, retomando brevemente as informações trabalhadas na aula passada. Ressalte a 
importância do ar para os seres vivos e da atmosfera do planeta. Depois, exiba os vídeos disponí-
veis  em: <http://ciencia.usp.br/index.php/2017/07/10/emissao-de-poluentes-diminui-nos-ultimos-
30-anos/>. Acesso em: 2 ago. 2018. 
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O site propõe acesso a três vídeos: 

1. O ar e seus principais poluidores.

2. Aumento do número de veículos não reflete em piora do ar em São Paulo.

3. Pesquisa aponta caminhos para diminuir a poluição em São Paulo.

Assista aos vídeos previamente e exiba-os na sequência 1, 2 e 3 para os alunos. Antes de ini-
ciar a exibição, oriente-os sobre os pontos importantes a serem observados e registrados durante  
a exibição. Os vídeos são curtos e devem ser assistidos com atenção. Se for necessário, exiba-os 
mais uma vez. 

Oriente os alunos a registrar suas observações sobre cada um dos vídeos de modo separado, 
para depois compartilharem suas anotações. Durante o compartilhamento de ideias, aproveite e 
solicite que discutam também as informações que obtiveram ao pesquisar notícias sobre a poluição 
do ar. Em seguida, organize-os em grupos de cinco integrantes e peça que façam um cartaz sobre a 
poluição com os recortes de notícias que foram solicitados na aula anterior. Oriente os grupos a 
confeccionar cartazes que abordem os pontos a seguir:

• Quais são os principais poluentes do ar?

• De que forma a poluição do ar pode ser prejudicial para os seres vivos e para o ser humano?

• Quais são as principais ações humanas que modificam a qualidade do ar no nosso planeta?

• Faça uma lista de medidas que podem auxiliar na diminuição da poluição do ar.

Informações para o professor

O dióxido de carbono (CO2) é um gás importante para a vida no planeta e um dos principais compostos 
usados para a realização da fotossíntese. Porém, a alta concentração desse gás na atmosfera também está 
associada à poluição do ar, chuva ácida e agravamento do efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, os 
desmatamentos e as queimadas geram alta emissão de CO2 na atmosfera.

Se necessário, oriente os grupos a trocar entre si as reportagens para complementar seus mu-
rais. Caminhe entre os grupos para esclarecer as dúvidas enquanto os alunos organizam seus car-
tazes e ajude-os com possíveis dificuldades relacionadas aos recortes.

Ao final da aula, agrupe os cartazes e organize uma exposição dos trabalhos. Peça a cada gru-
po que faça uma pequena apresentação sobre o seu cartaz. Avalie se os grupos conseguiram identi-
ficar as atividades humanas responsáveis pela poluição do ar – lançamento de gases tóxicos pelas 
indústrias, a prática de queimadas na agricultura, a queima de combustíveis fósseis, liberação de 
gás metano por rebanhos de animais da atividade pecuarista etc. – e outras fontes naturais, como a 
atividade de vulcões. Afira se eles conseguiram listar as principais substâncias que causam a polui-
ção do ar atmosférico, como o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogê-
nio, o dióxido de carbono, o chumbo, o ozônio, os clorofluorcarbonos e materiais particulados. A 
poluição do ar afeta todo o meio ambiente, a estrutura dos materiais usados nas cidades e a saúde 
das pessoas e de outros seres vivos.
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Informações para o professor

A poluição do ar é resultado da liberação de gases e partículas sólidas na atmosfera que em altas 
concentrações são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para a saúde dos seres vivos. A produção 
desses poluentes pode ocorrer por atividades humanas, provenientes de indústrias, veículos automotores, 
queimadas, e/ou de fenômenos naturais, como, por exemplo, a degradação da matéria orgânica, cinzas e 
gases de emissões vulcânicas.

Atualmente, a poluição atmosférica é responsável por diversos problemas respiratórios, como asma, 
bronquite, rinite alérgica e alergia. E, no meio ambiente, os gases poluentes são causadores de inversão 
térmica, chuva ácida, destruição da camada de ozônio e aumento do efeito estufa.

• Inversão térmica: Fenômeno natural comum nos grandes centros urbanos e industriais, onde há grande
concentração de poluentes. Caracteriza-se pela inversão das camadas atmosféricas, fenômeno em que o
ar frio, por ser mais pesado, desce para a região próxima da superfície terrestre e o ar quente, por ser
mais leve, sobe para as camadas mais elevadas.

Essa inversão acaba dificultando a dispersão dos poluentes gerados principalmente pelos automóveis e 
indústrias, os quais acabam retidos próximo ao solo, tornando o ar mais impuro e causando inúmeros 
problemas respiratórios.

•Destruição da camada de ozônio: O “buraco” na camada de ozônio ocorre pela alta emissão do gás
clorofluorcarboneto (CFC) presente em aerossóis e em equipamentos de refrigeração. O CFC, ao ser
atingido pela radiação ultravioleta, libera uma molécula de cloro que reage com o ozônio, formando
oxigênio, que não tem capacidade de filtrar os raios ultravioleta.

•Chuva ácida: Fenômeno caracterizado pelo alto índice de acidez das precipitações. Causado pela
liberação de poluentes produzidos pelas atividades humanas, como o dióxido de enxofre(SO2), o
dióxido de nitrogênio (NO2) e o monóxido de nitrogênio (NO). Os poluentes, ao reagirem com a água na
atmosfera, resultam em ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3) formando a chuva ácida. Esse
fenômeno contribui para a destruição de florestas, altera ecossistemas, contamina a água potável e
danifica edifícios e monumentos, além de prejudicar a saúde humana.

• Efeito estufa: Fenômeno natural no qual os gases presentes na atmosfera (dióxido de carbono, óxidos de
nitrogênio, metano, clorofluorcarboneto e hidrofluorcarboneto) formam uma camada que tem como
principal função a absorção de parte da radiação infravermelha para a manutenção da temperatura na
Terra. Porém, a emissão de gases como CO2, NO2, SO2, CFC e HFC na atmosfera acabam intensificando
esse fenômeno natural, formando uma barreira que impede o retorno ao espaço do calor emitido pelo
Sol, ocasionando o aumento de temperatura e o aquecimento global. 

Recursos para o professor

Para mais informações sobre as consequências da poluição do ar para a saúde da população, leia: 
DAPPER, S. N.; SPOHR, C.; ZANINI, R. R. Poluição do ar como fator de risco para a saúde: uma revisão 
sistemática no estado de São Paulo. Estudos Avançados, v. 30, n. 86, 2016.

Para finalizar, proponha aos alunos que acessem o site do Centro de Previsão de Tempo e Estu-
dos Climáticos (www.cptec.inpe.br) para analisarem a qualidade do ar. Essa atividade pode cola-
borar para o entendimento e a formação de relações dos conceitos estudados.

Oriente os alunos a acessar o site <www.cptec.inpe.br> e clicar na aba de qualidade do ar; em 
seguida, eles devem verificar a taxa de emissão de CO2 nas cinco regiões brasileiras (Norte, Nor-
deste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). 

• Em qual das cinco regiões brasileiras foi observada a pior qualidade do ar?
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• Em qual das cinco regiões brasileiras foi encontrada a melhor qualidade do ar?

• Por que observamos uma grande diferença na qualidade do ar entre as regiões do Brasil?

Proponha que utilizem as informações para a construção de uma tabela com duas colunas. Na 
primeira coluna, oriente-os a preencher com os nomes das regiões e, na segunda, com a qualidade 
do ar. Proponha também a elaboração de um pequeno texto explicativo autoral para discutir e ex-
plicar as informações da tabela. Veja um exemplo de quadro abaixo:

1. Complete a tabela com os seguintes critérios: Boa, Moderada, Ruim e Péssima.

Emissão de CO2 Qualidade do ar

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Estipule um tempo para as pesquisas e ressalte a importância de buscar dados em fontes segu-
ras e diversificadas. Ao final, conduza um fechamento teórico, ajustando conceitualmente os depoi-
mentos levantados e valorizando todas as participações, sem dar ênfase às ideias equivocadas e 
aos erros conceituais.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
produção de um material escrito – anotações no caderno, cartazes e atividades. Todas essas produ-
ções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não fica-
ram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se eles 
elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala e 
isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação

1. A Terra está envolvida por uma camada de ar composta por inúmeros gases. Essa ca-
mada tem como função a proteção e o equilíbrio do planeta. A camada gasosa que en-
volve a Terra é denominada:

a) efeito estufa.

b) atmosfera.

c) biosfera.

d) manto.

e) camada de ozônio.

2. Leia o texto abaixo e depois responda à questão.

[…] Estudos [...] têm demonstrado correlações entre a exposição aos poluentes atmosféricos e 

os  efeitos  de  morbidade e  mortalidade  causadas  por  problemas  respiratórios  (asma,  bronquite, 

enfisema pulmonar e câncer de pulmão) e cardiovasculares, mesmo quando as concentrações dos 

poluentes na atmosfera não ultrapassam os padrões vigentes de qualidade do ar. As populações 

mais vulneráveis são as crianças, os idosos e as pessoas que já apresentam doenças respiratórias 

[...].

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Qualidade do ar.
Disponível em: <www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Cite três medidas que podem auxiliar na diminuição da poluição do ar.

Respostas
1. Alternativa b.

2. Resposta pessoal. Algumas possibilidades de resposta são: estabelecer limites claros para os 
níveis de poluição nos ambientes urbanos e rurais; reduzir a utilização de agrotóxicos; pro-
mover a conservação e  ampliação das áreas florestais; incentivar a utilização de  meios de 
transporte alternativos ao carro, bem como a implantação de sistemas de transporte coletivo 
de qualidade; manutenção e criação de  áreas verdes nos espaços urbanos, como bosques, 
praças, parques e corredores verdes; incentivar o uso de instrumentos que minimizem as 
emissões de poluentes etc.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem. Eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. 
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A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma 
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como 
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi a composição do ar atmosférico?

Sei identificar os problemas causados pela poluição do ar?

Participei das atividades propostas em sala de aula?

Fiz a atividade de pesquisa?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
AGÊNCIA EUROPEIA DO AMBIENTE. O ar que respiramos – Melhorar a qualidade do ar na 

Europa. Sinais da AEA, 2013 (há PDF disponível).

BRAGA, A. et al. Poluição atmosférica e seus efeitos na saúde humana. Revista USP, n. 51, 2001. 

Poluição Atmosférica. e-Aulas USP: Portal de videoaulas, 2001. Universidade de São Paulo. Dispo-
nível em: <http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=453>. Acesso em: 28 jul. 2018.

SUGUIO, K.  Mudanças ambientais da Terra.  São Paulo:  Inst.  Geológico,  2008.  Disponível em: 
<www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/suguio2008.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.

VAREJÃO-SILVA, M.A.  Meteorologia e Climatologia. Versão digital 2, Recife, 2006. Disponível em: 
<www.icat.ufal.br/laboratorio/clima/data/uploads/pdf/METEOROLOGIA_E_CLIMATOLOGIA_VD2_
Mar_2006.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



182

2. Efeito estufa

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender o mecanismo natural do 
efeito estufa.

• Entender a importância do efeito estufa 
para o desenvolvimento e a manutenção 
da vida na Terra.

• Discutir as ações humanas responsáveis 
pelo aumento do efeito estufa (queima dos 
combustíveis fósseis, desmatamento, 
queimadas etc.) e selecionar e implementar 
propostas para a reversão ou controle 
desse quadro. 

• Efeito estufa
EF07CI13 – Descrever o mecanismo 

natural do efeito estufa, seu papel 
fundamental para o desenvolvimento 
da vida na Terra, discutir as ações 
humanas responsáveis pelo seu 
aumento artificial (queima dos 
combustíveis fósseis, desmatamento, 
queimadas etc.) e selecionar propostas 
para a reversão ou controle
desse quadro.

Recursos para o professor

• BRAGA, A. et al. Poluição Atmosférica e seus efeitos na saúde humana. Revista USP, n. 51, 2001. 

• CETESB. Qualidade do ar – Poluentes. Cetesb. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes>
Acesso em: 16 ago. 2018.

• Ministério da Saúde. Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde: cenários e incertezas para o
Brasil. Organização Pan-Americana da Saúde, 1ª edição, 2008. Disponível em:<www.saude.sp.gov.br/
resources/ccd/saude-ambiental/mudanca_climatica_e_seus_efeitos_na_saude_brasil.pdf>.
Acesso: 28 jul. 2018.

• Mudança Climática Global ‒Aula 2 - Efeito Estufa e a Temperatura do Planeta. e-Aulas USP: Portal de
videoaulas, 2011. Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://eaulas.usp.br/portal/video.action?
idItem=5203>. Acesso em: 28 jul. 2018.

• Poluentes atmosféricos. Disponível em: <www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/ qualidade-do-ar/ 
poluentes-atmosf%C3%A9ricos>. Acesso: 16 ago. 2018.

• USP. Efeito estufa. Disponível em: <www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm>. Acesso: 16 ago. 2018.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta Terra adequada 

para a vida. Sem esse fenômeno, a amplitude e a variação da temperatura do planeta seriam muito 
altas, inviabilizando a existência de vida.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.

https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes


183

Desde a metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, até os dias de hoje, as emissões 
de gases poluentes resultantes das atividades humanas, como o gás carbônico, o metano e o óxido 
nitroso, contribuem com o aumento do efeito estufa, elevando a temperatura na Terra. Esse aqueci-
mento global ocorre por causa da absorção e retenção de calor na atmosfera e pode gerar impactos 
como o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares e oceanos, a alteração no 
funcionamento homeostático dos ecossistemas, alterações na composição da biodiversidade em di-
versas regiões, a extinção de espécies e a potencialização dos danos provocados pelos poluentes na 
saúde dos seres humanos, principalmente nos grandes centros urbanos.

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia e caixa de som ou televisão para reproduzir os vídeos sugeridos.

• Reservar a sala de informática. 

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar o bom desenvolvimento e
encaminhamento pedagógico.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• dois copos com água;

• papel-alumínio;

• caixa grande de sapatos;

• tesoura sem pontas;

• papel-filme de PVC;

• folha de papel A4 pautada de caderno ou fichário, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores ou celulares com acesso à internet.

Planejamento

Aula 1

Dicas de organização

Providencie previamente cópias do texto O que é efeito estufa?, da USP. Disponível em: 
<www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm>. Acesso em: 2 ago. 2018.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos sobre o efeito estu -
fa e como atividades humanas são capazes de intensificá-lo, gerando impactos negativos para 
todo o planeta.

Inicie a aula investigando os conhecimentos prévios dos alunos sobre o efeito estufa. Pergunte:

• Vocês já ficaram dentro de um carro com os vidros fechados durante um dia quente e ensolara-
do? Ou já entraram em uma estufa de plantas? Qual foi a sensação?

• O quê vocês já ouviram falar sobre o efeito estufa da Terra? 

Ouça suas respostas, registre-as na lousa e deixe-os à vontade para compartilhar suas concepções 
sobre o assunto. Promova um ambiente de respeito e livre expressão de ideias e posicionamentos.
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Procure identificar os pontos principais de seus conhecimentos prévios sobre o tema. Verifique se há 
depoimentos sobre ficar no interior de um carro com os vidros fechados em dia quente e ensolarado ou 
dentro de uma estufa. Em caso afirmativo, questione-os:

• Quais foram as sensações? 

• Uma sensação de calor, rápido aquecimento ou algo diferente?

Peça que pensem em outros exemplos de situações do dia a dia em que isso acontece. Depois, 
comente que o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra e distribua uma cópia do tex -
to a seguir.

[...]

O que é efeito estufa?

Você já pensou por que o interior do carro com os vidros fechados se aquece tão rapidamente? 

O sol emite radiações [...]  que passam pelo vidro para dentro do carro.  Parte dessa energia é 

absorvida pelos materiais no interior do carro e parte é refletida de volta. Essa energia refletida é a 

radiação infravermelha [...] que não passa pelo vidro, ficando aprisionada. Sendo assim, fica fácil 

deduzir que haverá um armazenamento de energia dentro do carro provocando um aumento na 

temperatura, pois nem toda a energia que entrou sairá. Esta pode ser considerada uma analogia 

para o efeito estufa global.

Gases como o gás carbônico (CO2), o metano (CH4) e o vapor d'água (H2O) funcionam como 

uma cortina de gás que vai da superfície da Terra em direção ao espaço, impedindo que a energia 

do sol absorvida pela Terra durante o dia seja emitida de volta para o espaço. Sendo assim, parte  

do  calor  fica  “aprisionado”  próximo da Terra  (onde o  ar  é  mais  denso),  o  que faz  com que a  

temperatura média do nosso planeta fique em torno de 15°C. A esse fenômeno de aquecimento da 

Terra dá-se o nome de efeito estufa. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média na Terra 

seria em torno de (‒ 15°C) e não existiria água na forma líquida, nem vida. [...]

USP. Efeito estufa. Educação ambiental e cidadania. 
Disponível em: <www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm>. Acesso em: 2 ago. 2018.

Peça aos alunos que façam uma leitura compartilhada e coletiva, na qual se revezem ao lerem 
as frases. Depois, organize as cadeiras em círculo e forme uma roda de discussão para comparti-
lhar e debater as principais informações do texto. Auxilie-os na interpretação e no entendimento 
das informações do texto. Certifique-se da compreensão das ideias, princípios e conceitos apresen-
tados. E avalie se compreenderam que o efeito estufa é um fenômeno natural pelo qual a Terra 
mantém constante sua temperatura, e se eles são capazes de correlacionar as informações apresen-
tadas e concluir que o efeito estufa é essencial para a manutenção da vida no planeta Terra.

Em seguida, comente brevemente que, apesar de ser um fenômeno natural, o aumento do efei-
to estufa ou aquecimento global tem se tornado nocivo ao nosso planeta. Esse aumento é causado 
pela grande emissão de gases decorrentes de diversas ações do ser humano. Depois, peça aos alu-
nos que reflitam e pergunte:

• Qual é a relação entre o aumento do efeito estufa e a emissão de gases?

• Quais são esses gases que aumentam o efeito estufa?

Ouça as respostas dos alunos e avalie se eles compreenderam a relação entre as atividades hu-
manas e o aumento das emissões de gases, bem como que esse aumento intensifica o efeito estufa, 
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tendo como consequência o aquecimento do planeta. Caso eles não saibam citar os nomes dos gases 
do efeito estufa, como gás carbônico, metano e óxido nitroso, não lhes dê a resposta de imediato.

Depois, organize-os em duplas e leve-os até a sala de informática para que pesquisem informa-
ções que respondam as atividades a seguir.

Atividades

1. Pesquise na internet, utilizando sites de fontes confiáveis, e responda às questões a seguir.

a) Descreva a propriedade da atmosfera conhecida como efeito estufa.

b) Qual é a importância do efeito estufa para os seres vivos?

c) Quais são os principais gases do efeito estufa?

d) Quais são as possíveis consequências para o planeta com o aumento do efeito estufa?

e) O que é o Acordo de Paris de 2015?

f) O que devemos fazer para evitar o aquecimento?

2. Acesse os sites abaixo e assista aos vídeos.

a) O efeito estufa. Disponível em: <http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/swf/mud_clima/
02_o_efeito_estufa/02_o_efeito_estufa.shtml>. Acesso em: 2 ago. 2018.

b) Mudanças climáticas globais. Disponível em:
<http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/swf/mud_clima/

01_mudancas_ambientais_globais/01_mudancas_ambientais_globais.shtml>.  Aces-
so em: 2 ago. 2018.

3. Com as informações de suas pesquisas e dos vídeos que você assistiu e o apoio do li -
vro didático, elabore um texto contendo os seguintes tópicos:

• Conceito de efeito estufa.

• Como ocorre o efeito estufa e qual sua importância para a Terra.

• Quais são os gases do efeito estufa.

• Possíveis consequências do aumento do efeito estufa.

• O que é o Acordo de Paris.

• Que práticas devem ser adotadas para evitar o aquecimento global.
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Recursos para o professor

Prepare-se previamente para o debate em sala de aula sobre a pesquisa. A seguir estão dispostos alguns 
textos que poderão auxiliá-lo.

• Conselho da União Europeia. Acordos internacionais em matéria de ação climática. Disponível em:
<www.consilium.europa.eu/pt/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/>.
Acesso em: 22 ago. 2018.

• Ministério das Relações Exteriores. Mudanças climáticas. Disponível em:
<www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/712-
mudanca-no-clima>. Acesso em: 22 ago. 2018.

Estipule 30 minutos para a realização da atividade, ressaltando a importância do trabalho de 
ambos os alunos da dupla. Oriente-os a escrever em seus cadernos as respostas para os questiona-
mentos e a organizar as informações para depois exporem livremente suas opiniões e ideias, com-
partilhando seus entendimentos e construindo suas próprias concepções com base nos conceitos e 
princípios apresentados.

Durante o período de leitura e investigação, caminhe por entre os grupos observando a partici-
pação dos alunos e solucionando possíveis dúvidas.

Para finalizar a aula, proponha que as duplas compartilhem suas informações. Aproveite esse 
momento para avaliar se os alunos conseguiram compreender os conceitos relacionados ao efeito 
estufa. Se necessário, ajuste conceitualmente os depoimentos levantados, valorizando todas as par-
ticipações, sem dar grande ênfase às ideias equivocadas e erros conceituais. 

Informe aos alunos que na próxima aula eles vão realizar um experimento que simula o efeito 
estufa.  Para isso, organize-os em grupos e oriente-os a trazer para a próxima aula:  dois copos,  
papel-alumínio, caixa grande de sapatos, tesoura sem pontas e filme plástico.

Aulas 2 e 3 

Dica de organização

Sugere-se que a aula ocorra no laboratório de Ciências. Entretanto, isso pode ser adaptado conforme as 
condições da escola.

Providencie previamente cópias do roteiro do experimento que simula o efeito estufa para distribuir 
aos alunos.

Nesta aula proponha aos alunos a montagem de um arranjo experimental no laboratório. O 
objetivo desse experimento é uma simulação do efeito estufa.

Primeiro, construa um único arranjo experimental que simula o efeito estufa e peça aos alunos 
que observem atentamente as instruções. Oriente-os a fazer as observações e os registros que julga-
rem convenientes durante as instruções. Em seguida, organize-os em grupos de três integrantes e 
distribua o roteiro proposto da atividade para a montagem e execução do experimento. 

No momento da construção do experimento que simula o efeito estufa, caminhe por entre os 
grupos observando a participação dos alunos e solucionando possíveis dúvidas. Oriente-os a pen-
sar sobre como ocorre o efeito estufa.
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Roteiro de construção de modelo

Nome______________________________________________ Turma:_______________

Data:___/___/____  Professor(a)_____________________________

Dica de organização:

Prepare-se para a atividade separando os materiais e escolhendo um local na sala onde os alunos possam 
observar a montagem do experimento. Lembre-se de escolher um local claro e arejado para o sistema 
permanecer durante a atividade.

Objetivo
Compreender a dinâmica do efeito estufa por meio de uma simulação e da construção de

um modelo.

Material:
• dois copos com água;

• papel-alumínio;

• caixa grande de sapatos;

• tesoura sem pontas;

• papel-filme de PVC.

Métodos
1. Forre o interior da caixa com papel-alumínio.

Denis Cristo

2. Coloque um dos copos com água dentro da caixa.
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3. Tampe a caixa com papel-filme.

Denis Cristo

4. Coloque o segundo copo e a caixa sob a luz do Sol.

Denis Cristo

5. Após quinze minutos, abra a caixa e coloque os dedos indicadores em cada um dos copos e 
sinta a temperatura da água. O que você percebeu?
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Atividades

1. Faça um relatório do experimento com introdução, materiais utilizados e métodos, re-
sultados e discussão. E inclua também as respostas das questões a seguir.

2. Qual copo está com a água mais quente? Por quê?

3. Faça um breve texto relacionando o experimento com o efeito estufa. O que represen-
tam o copo com água e o papel-filme utilizado no experimento?

4. O aumento na quantidade de gases na atmosfera provoca um efeito igual ao que fize-
mos na atividade? Explique.

5. O que eu posso fazer para diminuir a minha emissão de gás carbônico para a atmosfera?

Ao término da montagem do experimento, os alunos devem fazer as atividades presentes no 
roteiro, que inclui elaborar um relatório do experimento. Lembre-os de que a montagem do arranjo 
experimental também faz parte do conjunto de dados que serão observados, registrados e discuti-
dos. Reforce que o encaminhamento e o desenvolvimento do experimento devem ser analisados e 
discutidos, ou seja, não existe resultado errado. As dificuldades encontradas em montar o arranjo e 
em interpretar os resultados também devem compor o relatório. Trata-se de uma oportunidade 
para discutir a metodologia científica e as características das ciências.

Durante esse momento, caminhe por entre os grupos orientando-os e auxiliando na observação 
dos resultados e na interpretação dos dados.

Finalize a aula propondo aos trios que apresentem coletivamente seus relatórios. Verifique se o 
experimento foi efetivo e se os alunos conseguiram entender e discutir que, ao iluminar a caixa, a 
luz passa pelo filme plástico e se transforma em calor ao atingir a superfície interna. O ar dentro da 
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caixa, aquecido pelo Sol, não consegue sair e, dessa forma, a temperatura interna da caixa aumen-
ta, tornando a água do copo ali colocado mais quente do que a que estava fora da caixa.

Avalie se os alunos conseguiram perceber que o experimento que acabaram de fazer é muito 
similar ao que acontece no efeito estufa. Questione-os sobre o que cada material do experimento 
representa e verifique se eles conseguem identificar que o papel-filme simula o efeito dos gases que 
retêm a radiação solar, promovendo o aquecimento. Aproveite esse momento e converse com a 
turma sobre o aumento do efeito estufa e sua relação com o aquecimento do planeta. Verifique se 
eles fazem a conexão entre a emissão de gases resultante das atividades humanas e o aumento do 
efeito estufa. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
produção de um material escrito – atividades no caderno, anotações e o relatório. Todas essas pro-
duções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não fi-
caram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se eles 
elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala e 
isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Observe a figura abaixo: Explique como ocorre o fenômeno do efeito estufa.

Dawidson França
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2.

[...] O relatório deste ano da Organização Mundial de Meteorologia sobre concentração de CO 2 

é baseado em dados de 51 países. Estações de pesquisa pelo mundo medem as concentrações de 

gases do efeito estufa, incluindo dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. [...]

Fonte: Cetesb. Proclima. Por que a concentração de CO2 foi recorde em 2016, apesar da redução nas emissões.
Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2017/10/30/por-que-a-concentracao-de-co2-foi-recorde-em-2016-apesar-da-reducao-nas-

emissoes/>. Acesso em: 3 ago. 2018.

Com base no texto, qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais reco-
mendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?

a) Óleo diesel.

b) Gasolina.

c) Carvão mineral.

d) Vento.

e) Petróleo.

Respostas
1. O efeito estufa é um processo natural em que parte da radiação solar infravermelha que atin-

ge o planeta é retida pelos gases do efeito estufa presentes na atmosfera terrestre. Esse fenô-
meno contribui para a manutenção da temperatura do planeta. 

2. Alternativa d.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão dele sobre a própria aprendizagem. Ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuan-
do  na  gestão  dos  próprios  processos  cognitivos,  os  alunos  ampliam  a  confiança  nas  próprias 
capacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, 
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os cri-
térios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o que é efeito estufa?

Sei identificar os problemas causados pelo aumento do
efeito estufa?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
Efeito  estufa.  USP.  Disponível  em:  <www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm>.  Acesso em:

16 ago. 2018.

Efeito estufa e a Convenção sobre Mudança do Clima. Disponível em: <www.bndes.gov.br/
SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/especial/clima.pdf>. 
Acesso em: 16 ago. 2018.

Mudança Climática Global – Aula 2 – Efeito estufa e a temperatura do planeta Terra.  e-Aulas  
USP: Portal de videoaulas, 2011. Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://eaulas.usp.br/
portal/video.action?idItem=5203>. Acesso em: 28 jul. 2018.

Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde: cenários e incertezas para o Brasil / 
BRASIL.  Ministério  da  Saúde;  Organização  Pan-Americana  da  Saúde  –  Brasília:  Organização  
Pan-Americana da Saúde. 2008. Disponível em: <www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/saude-ambi
ental/mudanca_climatica_e_seus_efeitos_na_saude_brasil.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2018.
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3. Camada de ozônio

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Compreender o que é a camada de ozônio.
• Compreender a importância da camada de 

ozônio para a vida na Terra.
• Identificar os fatores que aumentam ou 

diminuem a camada de ozônio na 
atmosfera e discutir propostas individuais 
e coletivas para sua preservação.

• Camada de 
ozônio

EF07CI14 – Justificar a importância da 
camada de ozônio para a vida na Terra, 
identificando os fatores que aumentam 
ou diminuem sua presença na 
atmosfera, e discutir propostas 
individuais e coletivas para sua 
preservação.

Recursos para o professor

• CETESB. Camada de ozônio em recuperação. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/prozonesp/ 
2018/04/20/ camada-de-ozonio-em-recuperacao>. Acesso em: 18 ago. 2018.

• Governo do Brasil. Protocolo de Quioto. Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/ 
2011/11/o-protocolo-de-quioto/>. Acesso em: 18 ago. 2018.

• Ministério do Meio Ambiente. A camada de ozônio. Disponível em: <www.mma.gov.br/clima/protecao-
da-camada-de-ozonio/a-camada-de-ozonio>. Acesso em: 18 ago. 2018.

• Ministério do Meio Ambiente. Proteção da camada de ozônio. Disponível em: <www.mma.gov.br/clima/
protecao-da-camada-de-ozonio>. Acesso em: 18 ago. 2018.

• JACOBI, P. R. et al. Temas atuais em mudanças climáticas: para os ensinos fundamental e médio. São Paulo: IEE
– USP, 2015. 112p. Disponível em: <http://sustentaculos.pro.br/assets/ods13-temas-atuais-em-mudancas-
climaticas-para-ef-e-em.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2018.

• SUGUIO, K. Mudanças ambientais da Terra. São Paulo: Inst. Geológico. 2008. Disponível em:
<www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/suguio2008.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.

• WILSON, J.; LAW, S. Um breve guia sobre aquecimento global. Fundação Alexandre de Gusmão,
2010. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/651-
Um_Breve_Guia_sobre_aquecimento_Global.pdf>. Acesso: 18 ago. 2018.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução do tema
A camada de ozônio é uma região da atmosfera terrestre que se estende até 45 km de altitude e 

constitui um “escudo solar natural” que cobre toda a superfície terrestre.  Essa camada é formada 
pelo gás ozônio (O3) e tem uma função muito importante na manutenção da vida no planeta Terra, 
pois filtra as radiações ultravioleta, UVA e UVB, vindas do Sol. 
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No último século, ocorreram muitos vazamentos de gases que são prejudiciais à camada de 
ozônio, em especial o clorofluorcarbono (CFC), o qual, ao chegar à estratosfera, decompõe-se libe-
rando cloro, que, por sua vez, reage com o ozônio, diminuindo sua concentração. Essa diminuição 
da concentração de ozônio origina “buracos” que permitem a incidência de raios ultravioleta sobre 
a superfície terrestre.

Uma das principais consequências da destruição da camada de ozônio é o crescimento da inci-
dência de casos de câncer de pele, o aumento do efeito estufa, mudanças climáticas etc. Atualmen-
te, diversos países se esforçam para banir o gás CFC e outros gases poluentes,  na tentativa de 
prevenir e proteger o ser humano e os demais seres vivos dos riscos do buraco na camada de ozô-
nio e da radiação ultravioleta.

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia e caixa de som ou televisão para passar os vídeos sugeridos.

• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências ou um local onde seja possível utilizar
água corrente.

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar-se do bom desenvolvimento
e encaminhamento pedagógico.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• uma folha A4 de caderno ou de fichário, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores ou celulares com acesso à internet;

• dado;

• cinco baralhos compostos de vinte cartas em branco e cinco cartas com ilustrações que repre-
sentem: camada de ozônio; buraco na camada de ozônio; alterações climáticas, Protocolo de 
Quioto; e medidas para proteger a camada de ozônio.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Agende previamente a sala de informática para a exibição dos vídeos e atividades propostas.

O objetivo destas aulas é mobilizar os conhecimentos dos alunos a respeito da camada de ozô-
nio, levando-os a refletir sobre a influência das atividades do ser humano na sua destruição e pro-
por hábitos individuais e comportamentos coletivos que promovam sua preservação.

Inicie a aula organizando as carteiras em círculo para que os alunos formem uma roda de con-
versa. Identifique os conhecimentos prévios deles sobre a camada de ozônio. Proponha questiona-
mentos direcionadores e faça perguntas como:

• Todos nós devemos usar protetor solar para nos proteger contra a radiação emitida pelo Sol? 
Por quê?

• Vocês já viram alguém com algum tipo de queimadura, vermelhidão ou manchas na pele por 
causa da radiação solar? Descreva.
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• A radiação solar pode trazer algum tipo de risco?

• Nosso planeta tem algum tipo de proteção natural?

• Vocês já ouviram falar da camada de ozônio? Onde ela se localiza? Qual é o seu papel?

Deixe que os alunos se manifestem livremente, escute suas opiniões, depoimentos e registre-as 
na forma de tópicos na lousa. Em seguida, ajuste alguma incorreção conceitual levantada por eles e 
complemente a abordagem fazendo anotações na lousa para que copiem em seus cadernos. Avalie 
se têm conhecimento do que é a camada de ozônio e da sua função de absorver a radiação ultravio-
leta emitida pelo Sol. Depois, pergunte:

• Vocês sabem o que uma alta exposição à radiação UV pode causar aos seres humanos? E aos  
demais seres vivos? 

Escute suas respostas e afira se os alunos conseguem relacionar a superexposição aos raios ul-
travioleta ao aumento da incidência de câncer de pele, envelhecimento precoce, danos aos olhos 
etc. Complemente mencionando que a diminuição da camada de ozônio e o aumento dos raios UV 
podem afetar o processo de fotossíntese nas plantas e o desenvolvimento de diversas espécies  
de animais.

Informação para o professor

A camada de ozônio

O ozônio (O3) é um dos gases que compõem a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram 
entre 20 e 35 km de altitude, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o 
único gás que filtra a radiação ultravioleta nociva aos seres vivos. [...]

Nos seres humanos, a exposição à radiação UV está associada aos riscos de danos à visão, ao 
envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Os 
animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Os raios ultravioleta prejudicam os 
estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquática e 
reduz a produtividade do fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios 
ambientais. [...]

Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/a-camada-de-ozonio>. Acesso em: 2 ago. 2018.

Na sequência, organize os alunos em grupos de cinco integrantes e encaminhe-os até a sala 
de informática. 

Exiba o vídeo Buraco na camada de ozônio, da Agência Espacial Brasileira, disponível em: <http://
portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/9219/10_buraco_na_camada_de_ozonio/10_buraco_na_
camada_de_ozonio.html> (acesso em: 2 ago. 2018). E depois o vídeo Camada de ozônio: o escudo que  
protege a vida sobre a Terra, do canal do Ministério da Saúde (2017), facilmente encontrado utilizando 
ferramentas de busca.

Dicas de organização

Assista previamente a ambos os vídeos e avalie se o tempo total de exibição não compromete o 
encaminhamento e a continuidade da aula. Se for o caso, prepare a exibição dos vídeos de maneira 
controlada e “descontínua”, ou seja, marque os “tempos“ das cenas importantes e mostre apenas esses 
trechos, chamando a atenção dos alunos para aspectos essenciais. Caso ambos os vídeos possam ser exibidos 
sem prejuízo da proposta pedagógica, prepare-os para a dinâmica sugerida, de modo que o tempo possa ser 
aproveitado de maneira eficiente.
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Depois de os alunos assistirem aos vídeos, proponha que discutam sobre suas principais infor-
mações. Peça que listem os pontos principais apresentados e os registrem no caderno. Durante as 
discussões, incentive-os a expor seus conhecimentos, explicando a função da camada de ozônio, a 
causa da formação de “buracos” ou a destruição de parte dela, quais as consequências desses “bu-
racos” para a humanidade e para os demais seres vivos, quais medidas podem evitar a diminuição 
da concentração do ozônio nessa camada etc. 

Depois, proponha que os grupos pesquisem na internet em  sites confiáveis e elaborem uma 
apresentação em slides para a próxima aula. Solicite aos alunos que pesquisem informações para 
responder às questões a seguir. 

• O que é um “buraco” na camada de ozônio? Como é causado?

• Quais são as consequências da destruição da camada de ozônio?

• Quais regiões do planeta são mais afetadas pelos “buracos”? Por quê?

• Como evitar a diminuição da camada de ozônio?

• O que são a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal?

Oriente os alunos a preparar uma apresentação de cerca de 10 a 15 minutos para a próxima aula.

Aula 3

Dicas de organização

Confeccione previamente cinco baralhos compostos de vinte cartas em branco e cinco cartas com 
ilustrações que representem: camada de ozônio; buraco na camada de ozônio; alterações climáticas; 
Protocolo de Quioto; e medidas para proteger a camada de ozônio.

O objetivo desta aula é que os alunos apresentem as informações de suas pesquisas. Ao final,  
espera-se que eles apresentem os conhecimentos construídos com base na pesquisa e no comparti-
lhamento com os colegas. O foco deve residir na descrição e na importância da camada de ozônio  
para a vida na Terra, na identificação dos fatores que a alteram e na discussão de propostas indivi-
duais e coletivas para sua preservação.

Inicie a aula pedindo aos grupos que se organizem para as apresentações. Solicite que propo-
nham uma sequência para a atividade e que um grupo por vez compartilhe suas informações e po-
sicionamentos. Analise as participações de todos os integrantes, o envolvimento com o tema, a 
apresentação e se os grupos conseguiram, por exemplo, identificar que os buracos na camada de 
ozônio são regiões da estratosfera onde a concentração do gás ozônio cai abaixo de 50%, sendo a 
região da Antártica a mais prejudicada. 

Os alunos também devem relatar que o ponto de partida principal, responsável por causar o 
surgimento de buracos na camada de ozônio, é a liberação de gases CFC na atmosfera, comumente 
presentes em aerossóis,  refrigeradores,  materiais  plásticos e solventes.  Portanto,  como medidas 
para evitar a diminuição da camada de ozônio, eles poderão citar, por exemplo: utilizar transpor-
tes públicos ou bicicleta; utilizar papel reciclado e produtos reutilizáveis; reciclar velhos frigoríficos 
ou unidades de acondicionamento do ar e certificar-se que estes não emitem CFC para a atmosfera; 
e não utilizar aerossóis.

Na sequência, proponha uma atividade em grupo para a retomada do conteúdo. A atividade 
proposta a seguir é a construção de um baralho composto de 25 cartas divididas em cinco temas 
relacionados à camada de ozônio.
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Divida a sala em cinco grupos. Cada grupo deve receber quatro cartas em branco e uma carta 
com um desenho ou texto informativo que represente um dos temas a seguir.

Temas:

• Camada de ozônio.

• Buraco na camada de ozônio.

• Alterações climáticas.

• Protocolo de Quioto.

• Medidas para proteger a camada de ozônio.

Em seguida, oriente os grupos a preencher suas cartas em branco com informações e conceitos 
relacionados com a carta tema, utilizando o livro didático para consulta. Após a confecção das car-
tas pelos grupos, organize a sala para a realização do jogo.

Organização do jogo para o professor:

O jogo será formado por um baralho contendo 25 cartas, divididas em:

• 1º conjunto – uma carta contendo imagem da camada de ozônio e quatro cartas contendo 
conceitos e características referentes à camada de ozônio.

• 2º conjunto – uma carta contendo imagem do buraco na camada de ozônio e quatro cartas 
contendo conceitos e características referentes ao buraco na camada de ozônio.

• 3º conjunto – uma carta contendo imagem que represente as alterações climáticas e quatro 
cartas contendo conceitos e características referentes às alterações climáticas.

• 4º conjunto – uma carta contendo imagem do Protocolo de Quioto e quatro cartas contendo 
conceitos e características referentes ao Protocolo de Quioto.

• 5º conjunto – uma carta contendo o texto “Medidas para proteger a camada de ozônio” e 
quatro cartas com ilustrações que representem essas medidas e/ou suas características.

Regras:

1. Organize os alunos em grupos de cinco.

2. Embaralhe as cartas de cada grupo. 

3. Distribua cinco cartas para cada jogador.

4. Para iniciar a partida, cada aluno deve jogar o dado. Quem tirar o maior número deve iniciar 
a partida.

5. Oriente o aluno que iniciar o jogo a passar uma das suas cartas ao aluno da sua direita.

6. Em cada rodada do jogo, os jogadores devem seguir esse ritual.

7. Ganhará o jogo quem primeiro formar a sequência correta de algum dos temas propostos, 
ou seja, quem primeiro fizer corretamente as correlações conceito/imagem.
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Informações para o professor

Abaixo, seguem algumas sugestões para a elaboração das cartas em branco.

• Camada de ozônio

1. É uma camada frágil de gás ozônio localizada na estratosfera, entre 20 e 35 quilômetros da superfície
terrestre.

2. A principal função dessa camada é filtrar os raios ultravioleta (UV) oriundos do Sol, impedindo que
a maior parte deles atinja a superfície terrestre.

3. Essa camada protege os animais, as plantas e os seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo
Sol, agindo como uma espécie de escudo protetor.

• Buraco na camada de ozônio

1. A destruição dessa camada pode causar câncer de pele, queimaduras, manchas na pele, lesões nos
olhos, envelhecimento precoce, deficit imunológico etc.

2. O surgimento do buraco na camada de ozônio ocorre por causa da liberação de gases CFC
(clorofluorcarbonos) na atmosfera. Esses gases são encontrados nos aerossóis, refrigeradores,
materiais plásticos e solventes.

3. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio atualmente é a Antártica. Isso ocorre
porque os gases que destroem a camada de ozônio lançados no Hemisfério Norte são carregados até
os polos por correntes de ar poderosas. Por causa desse fenômeno natural, os polos se tornam
depósitos naturais de gases que têm vida longa – como o CFC (clorofluorcarbono), principal
destruidor da camada de ozônio.

• Alterações climáticas

1. A destruição da camada de ozônio tem como consequência o aumento da temperatura global, causando 
o derretimento da calota polar, elevando o nível dos oceanos e inundando grandes áreas
costeiras ou litorâneas.

2. A destruição da camada de ozônio tem como consequência a redução das chuvas, interferindo em toda
a cadeia alimentar. Com mais calor e menos umidade, a vegetação se torna mais seca e vulnerável
a incêndios.

3. A destruição dessa camada aumenta a intensidade de eventos climáticos extremos como: furações,
tempestades tropicais, ondas de calor, inundações, seca, derretimento das calotas polares, aumento
do nível do mar e das temperaturas médias do planeta.

• Protocolo de Quioto

1. Na cidade de Quioto, no Japão, os líderes mundiais de 41 países se reuniram em 1997 para promover
um acordo de cooperação mútua na redução das emissões de CO2.

2. Os Estados Unidos da América, como a maior economia mundial, não assinaram o protocolo para
não prejudicar sua economia.

3. Além de propor a redução das emissões de CO2, o Protocolo de Quioto também incentiva a
substituição de produtos oriundos do petróleo por outros que provocam menos impacto.

• Medidas para proteger a camada de ozônio

1. Para evitar a destruição da camada de ozônio, devemos substituir os gases CFC por outros que não
a agridam.

2. É preciso reciclar velhos frigoríficos ou unidades de acondicionamento do ar e certificar-se de que
não emitem CFC para a atmosfera.

3. Deve haver maior utilização dos transportes públicos ou de bicicleta.
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – anotações no caderno e confecção do jogo. Todas essas produções  
podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram 
claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se eles elabo-
ram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala e isentos 
de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. O surgimento de um “buraco” na camada de ozônio alarmou várias nações e elas se 
reuniram na Convenção de Viena, na qual propuseram a discussão do tema e a assina-
tura de um protocolo, que gerou um tratado em 1987 chamado Protocolo de Montreal. 

a) Qual é o objetivo desse tratado?

b) Qual é a função da camada de ozônio? 

2. A atmosfera é dividida didaticamente em cinco camadas diferentes, como mostra a figu-
ra abaixo. Assinale a alternativa que mostra a localização da camada de ozônio.

Luis Moura
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a) Na exosfera.

b) Na troposfera – camada inferior da atmosfera.

c) Na estratosfera – entre 10 e 50 km de altitude.

d) Na mesosfera.

e) Distribuída uniformemente por toda a atmosfera.

Respostas
1.

a) Trata-se da Convenção de Viena, onde foi proposto o Protocolo de Montreal com o objeti -
vo de fazer os países se comprometerem a acabar e substituir o uso do CFC e de outras 
substâncias que contribuem para a destruição da camada de ozônio.

b) É responsável por filtrar a radiação ultravioleta. Ela também tem a função de manter a Terra 
aquecida, impedindo que todo o calor emitido sobre a superfície do planeta se dissipe.

2. Alternativa c.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo pos-

sibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem. Eles podem procurar formas eficazes de obter 
conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança em sua própria capacidade. 
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de 
propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre 
sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoavalia-
ção podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o aluno en-
tenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento 
das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos da camada de ozônio?

Identifiquei os problemas causados com a destruição da ca-
mada de ozônio?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como 
seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: quatro discursivas e seis de múlti-
pla escolha.

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referente às seguintes habilidades:

• (EF07CI12) ‒ Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e 
discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.

• (EF07CI13) ‒ Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o 
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento 
artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e im-
plementar propostas para a reversão ou controle desse quadro.

• (EF07CI14) ‒ Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os 
fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais 
e coletivas para sua preservação.

Ao final, há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de 
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem

3o Bimestre

Nome:_______________________________________________  Ano/Turma:_________

Data: ___/___/____                                                   Professor (a): ___________________

1. O gráfico abaixo representa a porcentagem de gases que compõem o ar atmosférico.

DAE

a) Tendo em conta os valores representados no gráfico, qual das letras (A, B e C) re-
presenta o oxigênio (O2) e qual representa o nitrogênio (N2)? 

b) Indique mais dois gases que fazem parte do ar atmosférico. 
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Leia o texto abaixo e responda à questão.

É um processo natural de conservação do calor do planeta Terra, mas vem se intensificando em 

razão da emissão de gases poluentes pelo ser humano na atmosfera.

2. Assinale a alternativa que representa o fenômeno descrito no texto acima.

a) camada de ozônio

b) furação

c) desertificação

d) efeito estufa

e) ilhas de calor

3. Os gases do efeito estufa da atmosfera podem ter origem natural e humana. Eles po-
dem ser produzidos em decorrência de atividades como a produção industrial e a quei-
ma de árvores, e também da fumaça de automóveis e de outros equipamentos que uti -
lizam a queima de combustíveis fósseis. E podem ser produzidos naturalmente, como 
resultado da respiração celular e da decomposição biológica. O aumento da emissão 
desses gases, além de contribuir para o incremento do efeito estufa, pode colaborar 
para a ocorrência de outros problemas.

Explique cinco problemas causados pelo aumento do efeito estufa.

4. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa que completa as lacunas.

Os gases _________________________ liberados na atmosfera aceleram a destrui-

ção e diminuição do gás ____________________ presente na camada atmosférica de-

nominada _______________________.

a) clorofluorcarbonos, ozônio e estratosfera

b) clorofluorcarbonos, ozônio e mesosfera

c) clorofluorometanos, ozônio e estratosfera

d) clorofluorcarbonos, oxigênio e estratosfera

e) clorofluorometanos, ozônio e exosfera
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5. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que apresenta exemplos de danos causa-
dos pela radiação ultravioleta do Sol.

[...]  A camada de ozônio protege a vida na Terra contra radiações ultravioleta. [...]  Em vigor 

desde 1987, o Protocolo de Montreal tem, hoje, a adesão de 197 países que trabalham para eliminar 

gradativamente substâncias nocivas ao ozônio. […]

Ministério do Meio Ambiente. País avança nas metas para camada de ozônio. Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/
14337-noticia-acom-2017-09-2560.html>. Acesso em: 5 ago. 2018.

a) danos à flora e à fauna, diabetes melito e envelhecimento precoce

b) envelhecimento precoce, osteoporose e danos à fauna e à flora

c) câncer de pele, envelhecimento precoce e hipertensão arterial

d) envelhecimento precoce, câncer de pele e danos à fauna e à flora

e) hipertensão arterial, osteoporose e envelhecimento precoce

6. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que completa a frase.

Segundo  as  declarações  dos  Estados  Unidos,  a  assinatura  do  ____________________ 

______________________, tratado internacional que propõe a redução da ___________________ 

que intensificam o ____________, poderia prejudicar o avanço das suas indústrias.

a) Protocolo de Quioto; emissão dos gases; aquecimento global.

b) Eco-92; emissão dos gases; efeito estufa.

c) Protocolo de Quioto; emissão dos gases; efeito estufa.

d) Protocolo de Quioto; emissão de nitrogênio; aquecimento global.

e) Eco-92; emissão de nitrogênio; efeito estufa.

7. O uso de carros mais antigos, anteriores a 1995, faz com que ocorra a liberação de um 
gás extremamente prejudicial à saúde humana, o qual, ao ser aspirado, liga-se à hemo-
globina e impede o transporte do oxigênio, causando dor de cabeça e falta de ar. Esse 
gás produzido e liberado na atmosfera é denominado:

a) hélio.

b) nitrogênio.

c) argônio.

d) oxigênio.

e) monóxido de carbono.
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8. A destruição da camada de ozônio atinge fortemente uma região específica do planeta.

a) Qual é a região mais afetada pela destruição da camada de ozônio? Explique tam-
bém porque isso ocorre nessa região?

b) Aponte três danos à saúde humana causados pela destruição da camada de ozônio.

9. O esquema ilustra a absorção dos raios ultravioleta pela camada de ozônio. 

RS2 Comunicação

a) Explique o que é ozônio.
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b) Qual é a importância do ozônio para os seres vivos e para o meio ambiente?

10. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que melhor descreve as características da 
atmosfera terrestre.

A atmosfera terrestre é composta por uma mistura de gases que envolvem o planeta. Ela é  

dividida em cinco camadas que permitem a manutenção da temperatura da Terra.

a) Os gases que aparecem em maior quantidade na atmosfera são os gases nobres.

b) Na camada da exosfera encontra-se a maior concentração de ozônio.

c) Na camada da troposfera os seres vivos podem respirar normalmente.

d) A composição da atmosfera continua a mesma desde a formação do planeta.

e) A camada da atmosfera intensifica os efeitos dos raios solares sobre a Terra.
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Gabarito das atividades

Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Identificar os gases que compõem o ar atmosférico.

Habilidade desenvolvida: EF07CI12
Resposta:
a) A letra que representa o nitrogênio no gráfico é a letra A e o oxigênio é representado pela letra B.

b) Gás carbônico (CO2) e gases nobres: hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xe-
nônio (Xe) e radônio (Rn).

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos relacionados à composi-
ção do ar atmosférico. Depois, proponha uma pesquisa na internet sobre qual é a composição e so-
licite que escrevam um texto autoral sobre o tema.

Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Identificar o efeito estufa.

Habilidade desenvolvida: EF07CI13

Resposta: Alternativa d. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque, a camada de ozônio é uma camada gasosa localizada na 
estratosfera que auxilia na manutenção da vida em nosso planeta e filtra os raios ultravioleta 
(UV) oriundos do Sol, impedindo que a maior parte deles atinja a superfície terrestre. É pos-
sível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido que o efeito es-
tufa é uma das consequências do buraco na camada de ozônio.

b) A alternativa está incorreta porque, o furacão é um fenômeno resultante da combinação de 
uma série de fatores atmosféricos e geográficos e tem origem em águas oceânicas tropicais,  
podendo causar graves consequências quando atinge áreas urbanas. É possível que o aluno 
tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido que os furacões são fenômenos 
naturais, porém não estão envolvidos com o processo de retenção de calor.

c) A alternativa está incorreta porque a desertificação é um processo que intensifica a aridez 
dos solos. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendi-
do as características da desertificação e o efeito estufa.

d) A alternativa está incorreta porque, a ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre principal-
mente nas cidades com elevado grau de urbanização, onde o ar e as temperaturas da superfície 
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são mais quentes do que em áreas rurais no entorno. É possível que o aluno tenha assinalado essa 
alternativa por não ter identificado as diferenças entre as ilhas de calor e o efeito estufa.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos identifiquem corretamente o fenômeno estufa que é intensificado pelo 
aumento da emissão de poluentes na atmosfera pelo ser humano, como é citado pelo texto-base. 
Caso algum deles tenha marcado outra alternativa, identifique se o erro foi devido à falta de aten-
ção ou à não compreensão do conteúdo. Retome o exercício em sala de aula e pergunte: O que é o 
efeito estufa? Como ocorre o efeito estufa? Quais são os agravantes desse fenômeno? Liste as res -
postas na lousa e aproveite para discutir com a turma a importância do efeito estufa na manuten -
ção da vida na Terra.

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer os problemas causados pela intensificação do efeito estufa.

Habilidade desenvolvida: EF07CI13

Resposta: O efeito estufa gerado pela emissão de gases poluentes pode provocar diversas con-
sequências negativas no meio ambiente, tais como a retenção de calor e o aquecimento do planeta;  
o derretimento das calotas polares; o aumento dos níveis dos oceanos; a potencialização de desas-
tres naturais etc.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos identifiquem alguns dos problemas que o efeito estufa causa na vida 
humana. Caso apresentem dificuldades nessa identificação, promova uma roda de conversa e peça 
a eles que identifiquem alguns desses problemas. Observe a participação de cada um e verifique se 
aqueles que apresentaram dificuldades conseguem apreender o conteúdo. Se achar conveniente, 
proponha um jogo de caça-palavras com as principais causas do efeito estufa.

Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Compreender quais são os poluentes da camada de ozônio e onde ela está localizada.

Habilidade desenvolvida: EF07CI14

Resposta: Alternativa a.

Distratores

b)A alternativa está incorreta porque o ozônio está presente na estratosfera, e não na mesosfe -
ra. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido as di-
ferenças e funções das camadas da mesosfera e da estratosfera.

c) A alternativa está incorreta porque os gases liberados são os  clorofluorcarbonos, e não os 
clorofluorometanos. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter 
compreendido as diferenças entre clorofluorcarbonos e clorofluorometanos.
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d)A alternativa está incorreta porque a liberação dos gases  clorofluorcarbonos na atmosfera 
provoca a redução do ozônio, e não do oxigênio. É possível que o aluno tenha assinalado 
essa alternativa por não ter compreendido as características do oxigênio e do ozônio na ca-
mada atmosférica.

e) A alternativa está incorreta porque os gases liberados são os  clorofluorcarbonos, e não os 
clorofluorometanos, além de o ozônio estar presente na estratosfera, e não na mesosfera. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido as diferen-
ças entre os clorofluorcarbonos e os clorofluorometanos, nem as diferenças e funções das ca-
madas da mesosfera e da estratosfera.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos reconheçam o principal poluente da camada de ozônio e onde essa ca-
mada está localizada e, com base nessas características, assinalem a alternativa a. Caso algum deles 
não tenha assinalado a alternativa correta, verifique se o erro foi por falta de atenção ou se não 
houve compreensão do conteúdo. Neste caso, proponha novas atividades sobre o assunto e promo-
va uma discussão que aborde o assunto da camada de ozônio. Na lousa, desenhe as cinco camadas 
da atmosfera e peça que identifiquem onde está localizado o ozônio.

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Identificar os problemas que a poluição causa ao planeta e à saúde humana.

Habilidade desenvolvida: EF07CI12

Resposta: Alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque os raios ultravioleta não causam diabetes melito. É possí-
vel que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreender o que causa o diabe-
tes melito.

b)A alternativa está incorreta porque, os raios ultravioleta não causam osteoporose. É possível que 
o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreender o que causa a osteoporose.

c) A alternativa está incorreta porque os raios ultravioleta não causam hipertensão arterial. É 
possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreender o que causa a 
pressão arterial.

e) A alternativa está incorreta porque os raios ultravioleta não causam osteoporose nem hiper-
tensão arterial. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não compreen-
der o que causa a osteoporose e a hipertensão.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos consigam identificar os problemas vinculados à radiação ultravioleta 
para os seres vivos. Caso perceba dificuldade na compreensão desse conteúdo, apresente textos in-
formativos, vídeos, documentários e reportagens para que explorem os problemas vinculados aos 
buracos na camada de ozônio. Depois peça a eles que, em grupos, elaborem um texto que descreva 
os problemas que a poluição causa ao planeta e à saúde humana. 
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Questão 6

Objetivo de aprendizagem

Conhecer o Protocolo de Quioto.

Habilidade desenvolvida: EF07CI13

Resposta: Alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque o Protocolo de Quioto visa à diminuição do efeito estufa. 
É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por confundir o efeito estufa com o  
aquecimento global.

b)A alternativa está incorreta porque o tratado que visa diminuir a emissão dos gases é o Pro-
tocolo de Quioto, e não a Eco-92. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa 
por má interpretação do Protocolo de Quioto.

d)A alternativa está incorreta porque o Protocolo de Quioto visa promover a diminuição da 
emissão dos gases dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, e não a emissão de nitrogê-
nio. Além disso o Protocolo de Quioto visa à diminuição do efeito estufa. É possível que o 
aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter entendido o que o Protocolo de Quioto 
propõe.

e) A alternativa está incorreta porque o tratado que visa diminuir a emissão dos gases é o Pro-
tocolo de Quioto, e não a Eco-92. Além disso, o Protocolo de Quioto visa promover a dimi-
nuição da emissão dos gases dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, e não a emissão de 
nitrogênio.

Comentários e reorientações

É comum que haja uma confusão entre os acordos referentes ao melhoramento do meio ambien-
te, ao controle do efeito estufa e à proteção da camada de ozônio. Se o aluno assinalou outra alterna-
tiva que não a alternativa c, é provável que ele não tenha se apropriado do conhecimento sobre o 
Protocolo de Quioto. Retome o que é esse protocolo e qual sua importância para a redução da emis-
são de gases poluentes. Se achar conveniente, distribua textos que abordem o protocolo de Quioto 
para eles lerem e discutirem.

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Identificar os problemas de saúde causados pela poluição do ar.

Habilidade desenvolvida: EF07CI12

Resposta: Alternativa e.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque o gás hélio, um elemento químico pertencente ao gru-
po dos gases nobres, não consegue se ligar à hemoglobina.  É possível que o aluno tenha 
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assinalado essa alternativa por não compreender que o gás hélio não está envolvido com a 
poluição do ar. 

b)A alternativa está incorreta porque os carros não liberam nitrogênio. Além disso, o nitrogê-
nio não se liga à hemoglobina. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por 
não ter compreendido as diferenças e funções do nitrogênio e do monóxido de carbono.

c) A alternativa está incorreta porque os carros não liberam gás argônio. Além disso, é um ele-
mento químico pertencente ao grupo dos gases nobres que não consegue se ligar à hemoglo-
bina. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido que 
o gás argônio não está envolvido com a poluição do ar. 

d)A alternativa está incorreta porque os carros não liberam oxigênio. Além disso, é o oxigênio 
que se liga à hemoglobina para ser transportado até as células. É possível que o aluno tenha 
assinalado essa alternativa por não ter compreendido diferenças e funções do oxigênio e do 
monóxido de carbono.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos identifiquem os problemas de saúde causados pelo excesso de poluen-
tes liberados no ar. Caso eles não tenham respondido corretamente, retome a questão e trabalhe 
cada alternativa, verificando se conseguem identificar qual gás se liga à hemoglobina e acaba cau-
sando sérios danos à saúde. Eles devem reconhecer que a alternativa a corresponde a um gás es-
sencial para a vida. 

Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Compreender a camada de ozônio

Habilidade desenvolvida: EF07CI14

Respostas:

a) A camada de ozônio é uma área da estratosfera que possui uma elevada concentração de 
ozônio. Essa camada funciona como uma espécie de "escudo protetor" para o planeta Terra, 
pois absorve grande parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. A região mais afetada 
pela destruição da camada de ozônio atualmente é a Antártica. Isso ocorre porque os gases 
que destroem a camada de ozônio lançados no Hemisfério Norte são carregados até os polos 
por correntes de ar. Por causa desse fenômeno natural, os polos se tornam depósitos natu-
rais de gases que têm vida longa – como o CFC (clorofluorcarbono), principal destruidor da 
camada de ozônio. 

b)A exposição prolongada ao Sol provoca: envelhecimento precoce, casos de catarata,  câncer 
de pele e redução da eficiência do sistema imunológico.

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos reconheçam que o buraco na camada de ozônio causado pela emissão 
de gases poluentes é mais grave na Antártica e que esse buraco causa problemas graves ao planeta 
e ao ser humano. Caso eles não tenham respondido satisfatoriamente, retome o conteúdo sobre o 
buraco na camada de ozônio e mostre imagens e notícias sobre os buracos na região da Antártica.
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Questão 9

Objetivo de aprendizagem

Compreender o mecanismo de destruição da camada de ozônio.

Habilidade desenvolvida: EF07CI14

Resposta:

a) O ozônio é um gás instável constituído por três átomos cujo símbolo químico é O3.

b)O ozônio é importante por ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta proveniente do 
Sol, a qual é nociva aos seres vivos. 

Nos seres humanos, a exposição excessiva à radiação ultravioleta pode causar dano à visão, 
envelhecimento precoce, supressão do sistema imunológico e desenvolvimento do câncer de pele. 

Comentários e reorientações

Espera-se que os alunos expliquem que o ozônio é um gás que faz parte da camada de ozônio 
que envolve a Terra protegendo contra a radiação ultravioleta. Se eles não responderem às ques-
tões de forma satisfatória, retome o que é o ozônio e sua importância. Observe o desempenho de 
cada aluno, pontue suas dúvidas e as esclareça.

Questão 10

Objetivo de aprendizagem

Conhecer a camada atmosférica.

Habilidade desenvolvida: EF07CI12

Resposta: Alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque os gases mais encontrados na atmosfera são o nitrogênio 
e o oxigênio. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter entendido 
que os gases nobres estão presentes na atmosfera, porém em quantidades pequenas.

b)A alternativa está incorreta porque o ozônio encontra-se em maior concentração na estratos-
fera. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter compreendido as 
diferenças entre as camadas da exosfera e da estratosfera.

d)A alternativa está incorreta porque desde a formação da Terra a composição da atmosfera 
vem sendo modificada. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter 
compreendido as diferenças entre a composição da atmosfera no período de formação da 
Terra e na atualidade.

e) A alternativa está incorreta porque a camada atmosférica ameniza os efeitos dos raios sola-
res sobre a Terra. É possível que o aluno tenha assinalado essa alternativa por não ter identi-
ficado as principais funções da camada atmosférica.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não consigam responder corretamente a questão, retome o assunto e peça-lhes que 
pesquisem na internet sobre a camada de ozônio, anotando as informações no caderno. Após a pesqui-
sa, eles devem trocar os cadernos uns com os outros e verificar se as informações coletadas pelos cole-
gas coincidem com as que eles elaboraram. Promova uma roda de conversa e corrija coletivamente.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio dos alunos em 

relação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades 
correspondentes.  As intervenções e planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis 
de suficiência deles e possibilitar que possam ter condições de continuidade e avançar nos estudos 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em seus 
estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bimestral por 
contemplar as competências, habilidades e conteúdo correspondentes ao ano/série em que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de um amplo plano de 
acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a 
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

         Questão de múltipla escolha.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



215

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI) 

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu a composição do ar atmosférico.

Soube identificar os problemas causados pela 
poluição do ar.

Compreendeu o que é o efeito estufa.

Soube identificar os problemas causados pelo 
aumento do efeito estufa.

Compreendeu como as vacinas agem no orga-
nismo e, assim, previnem as doenças.

Identificou os problemas causados com a des-
truição da camada de ozônio.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu respeitosamente com os colegas e com o 
professor.

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento nas atividades.

Contribuiu com as atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:______________________________________________________Ano/ Turma:___

Professor:_______________________________________________  Data: ___/___/____

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho
insuficiente (DI)

Desempenho
suficiente (DS)

Desempenho
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu a composição da ar atmosférico.

Soube identificar os problemas causados pela 
poluição do ar.

Compreendeu o que é o efeito estufa.

Soube identificar os problemas causados pelo 
aumento do efeito estufa.

Compreendeu os conceitos da camada de ozônio.

Identificou os problemas causados com a 
destruição da camada de ozônio.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e o professor.

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento nas atividades.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria
aprendizagem.

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

         Questão de múltipla escolha.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



218

Projeto integrador 

3o bimestre

Fenômenos naturais e dinâmica do planeta

Introdução
Os fenômenos naturais como vulcões,  tsunamis,  terremotos e movimento das placas tectônicas 

ocorrem na Terra há muito tempo, quase desde sua formação, há 4,5 ou 5 bilhões de anos. Ao longo de 
todo esse tempo, esses fenômenos vêm modificando a estrutura e o clima do nosso planeta. 

Conhecer esses fenômenos fará com que os alunos entendam a formação do planeta em que vi-
vem, além de conhecer as causas dos desastres naturais que ocorrem em determinadas regiões do pla-
neta. Desse modo, informe e tire dúvidas sobre a compreensão do espaço no qual eles vivem.

Assim, este projeto tem como objetivo tornar mais eficaz o entendimento e a aprendizagem dos alu-
nos sobre os fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis), a dinâmica das placas tectônicas e a 
deriva continental. Além disso, a proposição de uma feira de ciências também tem como objetivo infor-
mar e sensibilizar os alunos e a comunidade escolar sobre a importância de conhecer a dinâmica das pla-
cas  tectônicas  e  suas  consequências  para  a  natureza  e  para  o  ser  humano,  conscientizando-os  e 
prevenindo sobre possíveis catástrofes naturais que ocorrem em determinadas áreas do planeta.

A proposta deste projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF07CI15 e EF07CI16 
da disciplina de Ciências e com a habilidade EF07GE09 de Geografia.

Além disso, o projeto desenvolve as habilidades  EF67LP20,  EF67LP23 e EF07LP10 de Língua 
Portuguesa, com a utilização de pesquisas a serem realizadas em livros da biblioteca escolar, em revis-
tas e por meio da internet, mais a elaboração de uma redação relacionada ao tema; e Arte, com o de-
senvolvimento  das  habilidades  EF69AR04 e  EF69AR05 com a  construção  de  um  painel,  de  um 
quebra-cabeça, de maquetes e com a dinâmica em grupo.

Essa integração possibilita o desenvolvimento de habilidades indicadas para essas disciplinas no 
7º ano, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desse modo, é importante que o profes-
sor e os alunos compartilhem a organização e a execução de todas as atividades propostas.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do professor 

de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades  EF07CI15 e  EF07CI16. 
Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de Geo-
grafia, Língua Portuguesa e Arte na promoção de ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar o de-
senvolvimento completo das demais habilidades a serem potencializadas nesse projeto.
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Duração
11 aulas

Produto final
Como produto final, propõe-se realização de uma feira de Ciências para que os alunos mostrem os 

trabalhos desenvolvidos ao longo de todo o projeto à comunidade escolar e do seu entorno.

Temas transversais
Ética e meio ambiente.

Objetivos
• Entender a deriva continental e os movimentos das placas tectônicas.

• Conscientizar-se de que os fenômenos naturais contribuíram e ainda contribuem para a formação 
do planeta, influenciando o relevo, o clima, a vegetação e a fauna.

• Compreender a origem da formação dos vulcões, terremotos e tsunamis.

• Relacionar os movimentos das placas tectônicas com eventos catastróficos.

• Pesquisar e organizar informações para a elaboração dos textos expositivo-informativos durante o 
desenvolvimento do projeto.

• Praticar habilidades artísticas na elaboração do painel, do quebra-cabeça e das maquetes.

• Desenvolver a imaginação, estimulando a criatividade.

• Despertar o gosto pela Ciência.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10).

Competências específicas de Ciências da Natureza
3, 6 e 8

 (BNCC p. 322).

Competências específicas de Geografia
4, 5 e 7

(BNCC p. 364). 
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Competências específicas de Arte
4, 7 e 8

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

(BNCC p. 196).

Competências específicas de Língua Portuguesa
2 e 8

 (BNCC p. 85).

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento deste projeto e realização da feira de ciências proposta como produto fi-

nal, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes componentes 
curriculares. As habilidades  EF07CI15 e  EF07CI16 de Ciências têm o objetivo de contribuir para o 
aprendizado do aluno na construção de modelos que o ajudem a entender como ocorrem os fenôme-
nos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis), a dinâmica das placas tectônicas e a deriva continental; a 
habilidade EF07GE09 de Geografia será desenvolvida na confecção do painel com as fases da deriva 
continental e do quebra-cabeça com as placas tectônicas; as habilidades  EF69AR05 e  EF69AR06 de 
Arte  auxiliarão  na  fase  criativa  da  organização  da  feira  de  ciências;  e  as  habilidades  EF67LP20, 
EF67LP23 e EF07LP10 de Língua Portuguesa vão auxiliar na elaboração de uma redação envolvida 
com o tema da pesquisa.

Disciplina Objetos de 
conhecimento

Habilidades

Ciências

Fenômenos naturais 
(vulcões, terremotos e 
tsunamis)

EF07CI15 ‒ Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, 
terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrência desses 
fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.

Placas tectônicas e deriva 
continental

EF07CI16 ‒ Justificar o formato das costas brasileira e africana com 
base na teoria da deriva dos continentes.

Geografia Mapas temáticos 
do Brasil

EF07GE09 ‒ Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações 
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando 
padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.

Arte

Materialidades
EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 
recursos convencionais, alternativos e digitais.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em qual-
quer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem ser indica-
das, além de um link para a licença.



221

Língua
Portuguesa

Curadoria de informação
EF67LP20 ‒ Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões 

definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

Conversação espontânea

EF67LP23 ‒ Respeitar os turnos de fala, na participação em 
conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de 
aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

Morfossintaxe
EF07LP10 ‒ Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos 

e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e 
verbal, pontuação etc.

Material:
• material para pesquisa (livros, panfletos e revistas sobre o assunto);

• computadores que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• projetor multimídia;

• EVA de várias cores, tesoura sem pontas, cola, cartolina, lápis de cor, canetas coloridas, tintas de 
diversas cores, pincel;

• placa de poliestireno expandido – EPS ou papelão de 60 cm × 45cm × 5mm; 

• placa de madeira de 60 cm × 60 cm;

• 1 kg de argila; 

• garrafa PET;

• corantes de alimentos amarelo e vermelho, vinagre, detergente líquido, bicarbonato de sódio ou 
fermento em pó;

• espátula.
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Recursos para o professor

• BRANCO, P. M. Vulcões. Serviço Geológico do Brasil. Disponível em: 
<http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/
Vulcoes-1108.html>. Acesso em: 27 jul. 2018.

Esse texto mostra o que são os vulcões, como eles são formados e suas principais características.

• IBGE. Atlas escolar. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/formacao-dos-continentes>. 
Acesso em: 27 jul. 2018. 

Nesse site é possível ter acesso a mapas e informações sobre a formação dos continentes.

• TEIXEIRA, W. Tectônica global. Licenciatura em Ciências USP/ Univesp. Disponível em: 
<https://midia.atp.usp.br/impressos/lic/modulo02/geologia_PLC0011/geologia_top04.pdf>. Acesso: 27 jul. 2018.

Essa apostila discute a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas.

• ZOLNERKEVIC, I. Os antigos vulcões de Minas. Pesquisa Fapesp. Ed. 241, 2016. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/03/21/os-antigos-vulcoes-de-minas/>. Acesso em: 27 jul. 2018.

Esse artigo mostra estudos sobre antigos vulcões na região de Minas Gerais.

• ZOLNERKEVIC, I. Uma bússola para os tsunamis. Pesquisa Fapesp. ed. 189, 2011. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/11/30/uma-bussola-para-os-tsunamis/>. Acesso em: 27 jul. 2018.

Esse artigo mostra que terremoto japonês deslocou em alguns centímetros o eixo ao redor do qual se distribui 
a massa da Terra.

Procedimentos

Primeira etapa: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 
e introdução ao tema

Aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre a teoria da deriva continental, a teoria das placas  
tectônicas e fenômenos naturais (terremoto, vulcão e tsunami).

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Geografia para que ele participe da discussão sobre as
placas tectônicas.

Inicie a aula propondo uma roda de conversa coletiva sobre fenômenos naturais. A seguir estão 
dispostas questões para guiar as discussões, mas o professor pode modificá-las ou acrescentar outras 
perguntas conforme seu planejamento e o andamento da aula.

• O que são fenômenos naturais?
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• Como ocorrem os terremotos, tsunami e erupções vulcânicas?

• O que esses fenômenos naturais têm a ver com os movimentos das placas tectônicas?

• No Brasil ocorrem terremotos ou tsunamis? Existem vulcões?

Ouça as respostas dos alunos e verifique se eles têm conhecimento de que no Brasil existem vul-
cões, mas que não estão ativos, e que os terremotos, tsunamis e vulcões são fenômenos ligados ao mo-
vimento das placas tectônicas.

Depois dessa conversa inicial, faça uma atividade de pesquisa. Organize a sala em grupos e peça 
aos alunos que pesquisem em seus livros didáticos ou em outros materiais de consulta as respostas 
para as seguintes questões:

• O que propõe a teoria da deriva continental?

• Quando e quem propôs essa teoria?

• Qual é a relação entre a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas?

• Quantas placas tectônicas existem? Quais são seus nomes? Elas se movimentam?

Oriente os alunos a anotar suas respostas no caderno e produzir um texto explicativo autoral o qual 
deve conter as respostas às questões acima. Após o tempo determinado, solicite que os grupos comparti-
lhem e discutam suas informações e posicionamentos. Analise as participações de todos os integrantes, o 
envolvimento com o tema, com a apresentação, e se os grupos conseguiram, por exemplo, identificar 
que a teoria da deriva continental foi criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener. De acordo com 
essa teoria, há 200 milhões de anos a Terra apresentava uma única massa continental chamada Pangeia. 
Com o passar dos anos, a Pangeia foi fragmentada em dois blocos denominados Laurásia e Gondwana. 
A partir desses dois blocos, outras fragmentações ocorreram, dando origem a várias massas continentais 
e aos continentes como os conhecemos hoje.

Avalie  se  os  alunos  mencionam  as  principais  placas  existentes:  Placa  do  Pacífico,  de  Nazca,
Sul-Americana, da América do Norte e Caribe, da África, da Antártica, Indo-Australiana, Euroasiática 
Ocidental, Euroasiática Oriental e das Filipinas. E que essas placas estão em constante movimento, po-
dendo se afastar (zonas de divergência) ou se aproximar umas das outras (zonas de convergência). Se 
for possível, mostre um mapa com a disposição e os nomes das placas litosféricas que fazem parte da 
Terra. Chame a atenção para a Placa Sul-Americana, na qual o Brasil está localizado.

Informações para o professor

Em seus estudos, o cientista alemão Alfred Wegener constatou que a fauna e a flora da costa leste da América 
do Sul e da costa oeste da África eram semelhantes, defendendo em 1915 a teoria da deriva continental. 
Posteriormente, essa teoria foi aperfeiçoada e incorporada à teoria da tectônica de placas, considerada a mais 
consistente interpretação sobre o fenômeno da modificação constante do planeta.

Para enriquecer a discussão, utilize imagens, esquemas e mapas sobre a teoria da deriva continen-
tal e o funcionamento das placas tectônicas. 

Após as explicações, utilize uma dinâmica com a turma para ilustrar os movimentos das placas tectôni-
cas.
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Orientações para a dinâmica
1. Peça aos alunos que fiquem organizados ao redor da mesa do professor.

2. Utilize uma travessa de vidro para colocar um pouco de água. Em seguida, coloque dentro da tra-
vessa diferentes pedaços de poliestireno expandido (simulando as placas) que flutuam na água.

3. Peça aos alunos que coloquem as placas de poliestireno expandido sobre a água para que eles 
vejam como flutuam e se movem.

4. Em seguida, peça-lhes que movam as placas no sentido convergente. Pergunte o que eles acreditam 
que pode acontecer quando esse movimento ocorre. Após a discussão dos grupos, reforce que os 
terremotos podem ser uma das consequências do movimento convergente entre duas placas.

5. Depois, faça o contrário: peça-lhes que movam as placas no sentido divergente. Novamente per-
gunte o que eles acham que pode acontecer quando duas placas se afastam. Explique que o 
afastamento de duas placas pode gerar falhas e fissuras na crosta terrestre, além de estar relacio-
nado a atividades vulcânicas.

Denis Cristo

Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Providencie alguns textos ou artigos que retratem o terremoto do México de 2017 e a erupção vulcânica do 
Kilauea de 2018.

Converse com o professor de História para instruir os alunos sobre o momento histórico de Pompeia.

Inicie a aula retomando com os alunos os conceitos levantados com os questionamentos apresen-
tados no decorrer das aulas 1 e 2. Peça que consultem os cadernos para relembrar suas respostas.
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Em seguida, mostre alguns textos ou artigos sobre o terremoto de magnitude 7.2 que atingiu o sul 
do México em 2017, e sobre a nova erupção do vulcão havaiano Kilauea, em 2018.  Questione os alunos:

• Vocês acompanharam as notícias? 

• Como explicam esses fenômenos naturais? 

• Atribuem esses fenômenos naturais às consequências das ações humanas ou a uma maneira de a 
natureza revidar as atitudes dos homens? 

Primeiro, peça a todos que respondam às questões apresentadas individualmente. Depois reserve 
um tempo para a apresentação e discussão coletiva das respostas elaboradas.

Após a discussão, peça aos alunos que pesquisem e elaborem cartazes para a próxima aula sobre 
os temas: 

• A história de Pompeia.

• Tsunami na Indonésia em 2004.

• Terremoto no Haiti em 2010.

A pesquisa deve responder às seguintes questões:

• Quais são os sinais antes dos eventos?

• Como cada evento poderia ser evitado?

• O que aconteceu em cada caso?

• Quais são as consequências para a população e os seres vivos?

Recursos para o professor

Nos minutos finais da aula, o professor pode mostrar aos alunos alguns dos vídeos sobre os temas. A seguir 
estão dispostas algumas sugestões.

• Desastres Iminentes: Tsunamis. Documentário do National Geographic, 2014.

• Terremotos e Vulcões. Programa Matéria de Capa. TV Cultura, 2015.

Na sequência dos vídeos, faça um fechamento das ideias com os alunos a fim de atingir os objetivos propostos.

Aula 5

Dica de organização

Reserve a sala de informática para a pesquisa.

No início da aula, proponha aos alunos que compartilhem as informações de suas pesquisas reali-
zadas sobre os temas: A história de Pompeia; Tsunami na Indonésia em 2004; e Terremoto no Haiti em 
2010. Aproveite esse momento para uma discussão coletiva. Fique atento à organização deles, como 
eles realizaram suas pesquisas, como expressam suas ideias, como defendem seus posicionamentos e 
como se comportam diante da diversidade de opiniões. 
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Finalizada a discussão, oriente os alunos a se organizarem em duplas e proponha uma atividade 
de pesquisa sobre terremotos e erupções vulcânicas. Leve-os para a sala de informática para pesquisar 
em sites confiáveis na internet. É importante que acessem vários sites e construam suas respostas com 
um conjunto de informações de diversas fontes. Dessa maneira, pode-se avaliar sua capacidade de lei-
tura, interpretação, registro de informações essenciais, reflexão e escrita. 

Oriente os grupos a buscar durante as pesquisas os cinco maiores desastres causados por terremo-
tos e placas tectônicas. Cada aluno deverá montar uma tabela, conforme o exemplo abaixo, com as se-
guintes  características:  local;  ano;  magnitude (para terremotos);  índice  de  explosividade vulcânica 
(IEV); e consequências.

Desastre Local Ano Magnitude
Índice de 

explosividade 
vulcânica (IEV)

Consequências

Informações para o professor

• Cinco maiores desastres causados por terremotos

1 - Kamtchatka (Rússia) – Data: 4/11/1952 – Magnitude: 9,0

2 - Chile – Data: 22/5/1960 – Magnitude: 9,5

3 - Alasca (EUA) – Data: 28/3/1964 – Magnitude: 9,2

4 - Sumatra (Indonésia) – Data: 26/12/2004 – Magnitude: 9,1

5 - Honshu (Japão) – Data: 11/3/2011 – Magnitude: 9,0

• Cinco maiores desastres causados por vulcões

1 - Ambrym (Vanuatu) – Data: 50 a.C. – IEV: 6

2 - Changbaishan (fronteira da China com a Coreia do Norte) – Data: 1000 a.C. – IEV: 7

3 - Monte Thera (Grécia) – Data: 1610 a.C. – IEV: 6

4 - Ilopango (El Salvador) – Data 450 d.C. – IEV: 6

5 - Monte Tambora (Indonésia) – Data: 1815 – IEV: 7

* Índice de explosividade vulcânica (IEV): índice de 0 a 8 usado para medir a explosividade de um sistema
vulcânico. A cada unidade de aumento corresponde um processo que aumenta em escala exponencial de 10,
sendo considerados: o volume de material ejetado, a altura da coluna de erupção e a duração em horas,
entre outros.
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Para finalizar, proponha aos alunos que discutam e compartilhem as informações que encontra-
ram em suas pesquisas.

Segunda etapa: Planejamento da feira de ciências 
O objetivo desta etapa é que os alunos realizem pesquisas sobre a teoria da deriva continental, a 

teoria das placas tectônicas e fenômenos naturais (terremoto, vulcão e  tsunami), para o desenvolvi-
mento dos projetos para a feira de ciências.

Aula 6

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Língua Portuguesa para instruir os alunos sobre como é a 
organização de ideias numa redação.

A prática de se organizarem feiras de ciências tem demonstrado cada vez mais ser uma ferramenta 
importante para incentivar e estimular os estudantes e professores na busca de novos conhecimentos, 
oferecendo um espaço significativo para a iniciação científica. Essa prática também divulga os resultados 
das atividades escolares; integra a comunidade à escola para despertar e/ou desenvolver o gosto pela 
pesquisa e experimentação; desenvolve a criatividade e o espírito crítico; forma hábitos e atitudes sociais 
e senso de responsabilidade; e desenvolve habilidades específicas, interesses e preferências.

A proposta de feira deste projeto também tem como objetivo expor e demostrar à sociedade que 
algumas catástrofes que ocorrem são naturais e ocasionadas pela dinâmica das placas tectônicas. E 
seus impactos podem ser amenizados e evitados por meio do conhecimento e da prevenção da popu-
lação sobre as áreas de risco e locais do globo terrestre que apresentam encontro de placas.

Inicie esta etapa apresentando aos alunos a ideia de organização da feira. Depois, em conjunto 
com a turma, faça um cronograma detalhado contendo cada etapa do desenvolvimento do projeto 
para a feira de ciências.

Em seguida, organize os alunos em três grupos para a montagem de um painel, um quebra-cabeça 
e uma maquete para o evento, de acordo com os temas e propostas a seguir.

Divisão dos Grupos:

• Grupo 1

Tema: Deriva Continental

O grupo 1 deverá preparar um painel que represente as fases da deriva continental (Pangeia, Lau-
rásia e Gondwana e o mundo moderno).

• Grupo 2

Tema: Placas Tectônicas

O grupo 2  deverá preparar  um quebra-cabeça que represente  as  principais  placas tectônicas 
(Placa do Pacífico, de Nazca, Sul-Americana, da América do Norte e Caribe, da África, da Antártica,  
Indo-Australiana, Euroasiática Ocidental, Euroasiática Oriental e das Filipinas). 
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• Grupo 3

Tema: Vulcanismo

O grupo 3 deverá preparar uma maquete que represente um vulcão em erupção e suas partes (câ-
mara magmática, chaminé, cratera e magma ou lava).

Após a divisão dos grupos, oriente os alunos a pesquisar na internet e/ou na biblioteca imagens 
relacionadas ao seu tema. O intuito dessa pesquisa é ajudá-los a ter ideias e organizar as atividades re-
lacionadas ao desenvolvimento de seus projetos.

Ao final da aula, peça a cada aluno que entregue uma redação com suas ideias para o desenvolvi-
mento do seu projeto. Peça o auxílio do professor de Língua Portuguesa para a correção e avaliação 
das propostas. 

Aula 7

Inicie a aula solicitando aos alunos que se organizem em seus respectivos grupos determinados na 
aula 6.  Devolva as redações corrigidas para eles e depois peça a cada um que leia a redação com as 
ideias para seu grupo. Oriente os grupos a discutir as ideias apresentadas por seus integrantes, levan-
do em consideração seus pontos positivos e negativos, para depois chegarem a uma conclusão sobre 
como cada grupo desenvolverá suas atividades. A decisão para o projeto final deve ocorrer em co-
mum acordo entre todos os alunos do grupo.

Após as discussões, proponha que cada grupo elabore uma redação com o esboço final para a rea-
lização do seu projeto, contendo desenhos esquemáticos. Caminhe entre os grupos durante a ativida-
de,  auxilie-os  se  necessário  e  avalie  o  trabalho  em  grupo  e  o  compartilhamento  de  ideias  e 
posicionamentos dos alunos.

Aulas 8, 9 e 10

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Arte para participar das aulas e auxiliar os alunos na confecção de 
seus projetos.

Peça que divulguem a feira para os pais ou responsáveis e para a comunidade, utilizando panfletos e 
mídias digitais.

Organize os alunos nos grupos pré-determinados na aula 6 para a preparação de seus projetos.

Informações para o professor

As atividades práticas são de extrema relevância para a compreensão dos conceitos estudados, pois, ao 
mesmo tempo que proporcionam a visualização prática do conteúdo estudado, estimulam os alunos aos 
questionamentos durante a realização da atividade.

Abaixo seguem sugestões de como os projetos podem ser realizados, mas as orientações podem 
ser modificadas de acordo com as características da turma e do trabalho desenvolvido.

Sugestões para desenvolvimento dos projetos
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•Grupo 1: Painel com as fases da deriva continental.

Material: EVA de várias cores, tesoura sem pontas, cola, cartolina ou placa de poliestireno expandido 
e lápis.

Modo de fazer: Montar um painel grande com a cartolina ou a placa de poliestireno expandido. 
Monte em cima do painel as diferentes fases da deriva continental, utilizando o EVA azul para os ocea-
nos e os EVAs coloridos para os continentes. Após a montagem das fases da deriva continental é impor-
tante que os alunos nomeiem cada evento. 

Eles deverão ilustrar as quatro fases da deriva continental – Pangeia, Laurásia e Gondwana e mun-
do moderno – e ter conhecimento sobre a formação dos continentes e sua importância na constituição 
do planeta.

• Grupo 2: quebra-cabeça das placas tectônicas.

Material: placa de poliestireno expandido ou papelão, lápis de cor ou canetas coloridas, tinta, pin-
cel e tesoura sem pontas.

Modo de fazer: Esboce o mapa-múndi na placa de poliestireno expandido ou papelão, usando 
uma caneta. Em seguida, faça o esboço das placas tectônicas (Placa do Pacífico, de Nazca, Sul-Ameri-
cana, da América do Norte e Caribe, da África, da Antártica, Indo-Australiana, Euroasiática Ocidental, 
Euroasiática Oriental e das Filipinas). Pinte o mapa-múndi e recorte cuidadosamente as regiões das 
placas tectônicas. Classifique as placas tectônicas no mapa.

Na elaboração desse trabalho, o aluno deverá desenvolver a habilidade de reconhecer as placas 
tectônicas, bem como analisar as causas e consequências de sua movimentação. Ele deverá também 
reconhecer os movimentos convergentes, divergentes e tangenciais.

• Grupo 3: Maquete de vulcão. 

Material:  placa de madeira, argila, cartolina e garrafa PET, corantes de alimentos amarelo e ver-
melho, vinagre, detergente líquido, espátula, tinta, pincel e bicarbonato de sódio ou fermento. 

Modo de fazer: Colar a garrafa PET sobre a placa de madeira. Ao redor da garrafa, faça um cone 
com a cartolina e molde o vulcão, utilizando a argila. Após a secagem da argila, faça a decoração do 
vulcão e das áreas periféricas. Pinte-o de maneira que caracterize o que está sendo representado. Fina-
lizada a parte estrutural do vulcão, é hora de colocá-lo em funcionamento. Para isso, adicione dentro 
da cratera (garrafa PET) duas colheres de bicarbonato de sódio (ou fermento), uma colher de detergen-
te, três gotas de corante vermelho e três de amarelo. E, por fim, acrescente uma colher de vinagre. Ob-
serve o que acontece. Esse processo produz uma fiel representação de um vulcão em atividade. Vale a 
pena conferir.
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Denis Cristo

No desenvolvimento desse trabalho, os alunos deverão compreender a origem do vulcão, localizar 
os países onde há vulcões em atividade e inativos e destacar os danos que as erupções podem causar 
na natureza e para a sociedade.

Após a confecção dos projetos, solicite aos grupos que os apresentem para o restante da turma. 
Oriente cada grupo a anotar no caderno as principais informações e conceitos relacionados aos te -
mas dos demais grupos e elaborar perguntas durante as apresentações. Comente que essa apresen-
tação servirá para os alunos como uma prévia do dia da feira de ciências e será um momento para  
que os grupos possam sanar suas dúvidas sobre os conceitos apresentados. 
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Terceira etapa: Apresentações e avaliações
Esta etapa tem como objetivo o desenvolvimento da feira de ciências com as apresentações dos  

projetos dos alunos.

Aulas 11 e 12

Dica de organização

Converse e organize previamente a feira de ciências com a direção da escola e outros professores. Proponha que as 
demais turmas também contribuam com a feira elaborando materiais de acordo com os conteúdos estudados.

Organize os alunos em grupos para que todos os trabalhos possam ser apresentados aos convidados da feira. 
Faça essa divisão dias antes da feira, para que haja tempo de preparação e estudo dos alunos.

Organize-se para que nessas aulas ocorra a feira de ciências e as avaliações. 

Em salas decoradas de acordo com o tema desenvolvido, exponha os projetos da deriva continen-
tal, das placas tectônicas e do vulcão elaborados no decorrer das aulas, além dos cartazes referentes à 
temática. Solicite a presença de todos os alunos para apresentar seus projetos durante a feira.

Caminhe entre os alunos durante a feira, avalie-os e faça anotações e observações. Analise seu posicio-
namento, postura, capacidade de argumentação e apresentação de conceitos durante as apresentações.

Ao final, apresente e discuta com todos os alunos os resultados de suas avaliações sobre a feira. 
Estimule-os a opinar a respeito das avaliações, comentar como se sentiram durante a organização da 
feira e fazer críticas e sugestões para a organização de futuros eventos.

Proposta de avaliação
Para avaliar a participação dos alunos nos projetos é recomendado que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa, Arte e Geografia analisem em conjunto as apresentações dos projetos relacionadas 
à deriva continental, às placas tectônicas e ao vulcão. E, além disso, avaliem componentes de integra-
ção e participação deles, como o trabalho em grupo, o interesse em aprender, a realização das pesqui -
sas e a contribuição para a elaboração da feira, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo possi-

bilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem. Eles podem procurar formas eficazes de obter co-
nhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática.  Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. A 
autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma de pro-
piciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua 
aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação po-
dem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento 
das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o avanço nos estudos.
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Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da sequência 
didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecionadas nesta 
sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de deriva continental e placas tectônicas?

Analisei o papel dos fenômenos naturais na formação atual do planeta?

Entendi como se formam os vulcões, terremotos e tsunamis?

Expressei-me artisticamente na elaboração das maquetes?

Expressei meus conhecimentos elaborando uma redação com os 
dados de pesquisa?

Participei das atividades propostas em sala de aula?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em relação 

aos conteúdos, atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades corresponden-
tes. As intervenções e planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de suficiência dos 
alunos e possibilitar que possam ter condições de continuidade e avançar nos estudos são de respon-
sabilidade do professor, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em seus 
estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bimestral por 
contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos estu-
dos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da aprendi-
zagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e dar con-
tinuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de um amplo plano de acom-
panhamento  do  desenvolvimento  de  habilidades,  com  atividades  diferenciadas.  O  aluno  com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estudos 
e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a superar, 
que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos da deriva continen-
tal e placas tectônicas?

Compreendeu a importância dos fenômenos na-
turais na formação do planeta?

Expressou-se artisticamente na elaboração
dos projetos?

Elaborou redação?

Agiu respeitosamente com os colegas e com 
o professor?

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento das atividades extraclasse?

Contribuiu com as atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem?

Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(Aulas 1 e 2)

Segunda etapa

(Aulas 3 a 5)

Terceira etapa

(Aulas 6 e 7)

Quarta etapa

(Aulas 8 a 11)

Introdução X

Dinâmica das placas tectônicas X

Elaboração pesquisa sobre 
eventos naturais

X

Apresentação dos cartazes X

Elaboração dos projetos

Elaboração do painel, 
quebra-cabeça e maquete

X
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Atividades
Primeira etapa

(Aulas 1 e 2)

Segunda etapa

(Aulas 3 a 5)

Terceira etapa

(Aulas 6 e 7)

Quarta etapa

(Aulas 8 a 11)

Elaboração dos cartazes X

Feira de ciências X X

Discussão das avaliações X

Referências
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Plano de desenvolvimento do 4o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e dez ati-

vidades de acompanhamento da aprendizagem.

Neste bimestre, destacamos seis habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 
são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 4 do Livro do Aluno: EF07CI01, EF07CI02, EF07-
CI03, EF07CI04, EF07CI05  e EF07CI06, relacionadas aos objetos do conhecimento “Máquinas 
simples, Formas de propagação do calor, Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, História dos 
combustíveis e das máquinas térmicas.” 

As sequências didáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar objetos do conheci-
mento relacionados a esses saberes e favorecer ao desenvolvimento de competências e habilidades 
específicas. Podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Livro do Aluno ou de 
modo independente. Apresentam estrutura que favorece ao aluno conhecer o seu repertório e, por 
isso, inicia com a apresentação do tema, sua contextualização e problematização, questionamentos, 
entendimento e apropriação dos conceitos envolvidos, formalização matemática, cálculos e inter-
pretação e significação de resultados numéricos e sistemas de unidades.

Esperamos que, ao final do bimestre e do encaminhamento desses recursos, os alunos com-
preendam que a propagação de calor e o equilíbrio termodinâmico são fenômenos fundamentais 
para a manutenção da vida na Terra, além de estarem presentes em diferentes momentos do cotidi-
ano, como no uso de máquinas simples e de máquinas térmicas. Os alunos devem concluir que o 
desenvolvimento tecnológico, além de facilitar diversas atividades do dia a dia, gera mudanças 
econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana como no mundo do trabalho.

O encaminhamento dessas temáticas envolve grande quantidade de conteúdo, que deve ser grada-
tivamente integrada e relacionada com outros saberes. Como se tratam de temáticas complexas e desa-
fiadoras  para  o  trabalho  do  professor  e  para  o  entendimento  do  aluno,  acreditamos  que  a 
experimentação, a modelagem e a demonstração sejam fundamentais para alcançar seu entendimento. 

Assim, desenvolvemos as sequências didáticas e o projeto integrador, favorecendo a constru-
ção gradativa dos saberes, de modo que o professor possa identificar possíveis concepções prévias 
equivocadas e, por meio de problematização, pesquisa e investigação, convide o aluno a comparti-
lhar as informações adquiridas com a comunidade escolar. Atingir essas habilidades em sua totali-
dade, valorizando a igualdade e o respeito à diversidade de posicionamentos, sem preconceitos e 
com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do projeto integrador, que são 
apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais e na construção de saberes.
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RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 4o BIMESTRE

Objetos do
conhecimento

Habilidades
desenvolvidas

Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

• Máquinas 
simples

EF07CI01 ‒ Discutir a aplicação, 
ao longo da história, das 
máquinas simples e propor 
soluções e invenções para a 
realização de tarefas mecânicas 
cotidianas.

Sequência didática 1 –
Conhecendo uma máqui-
na simples.

Unidade 4 – As máquinas 
na vida humana
Capítulo 10 – Máquinas
simples

• Formas de 
propagação do 
calor

• Equilíbrio 
termodinâmico 
e vida na Terra

EF07CI02 ‒ Diferenciar 
temperatura, calor e sensação 
térmica nas diferentes situações 
de equilíbrio termodinâmico 
cotidianas.

EF07CI04 ‒ Avaliar o papel do 
equilíbrio termodinâmico para a 
manutenção da vida na Terra, 
para o funcionamento de 
máquinas térmicas e em outras 
situações cotidianas.

Sequência didática 2 –
A diferença entre calor e 
temperatura.

Unidade 4 – As máquinas 
na vida humana
Capítulo 11 – Calor e
temperatura
Capítulo 12 – Propagação
de calor

• Equilíbrio 
termodinâmico 
e vida na Terra

EF07CI03 ‒ Utilizar o 
conhecimento das formas de 
propagação do calor para 
justificar a utilização de 
determinados materiais 
(condutores e isolantes) na vida 
cotidiana, explicar o princípio de 
funcionamento de alguns 
equipamentos (garrafa térmica, 
coletor solar etc.) e/ou construir 
soluções tecnológicas a partir 
desse conhecimento.

Sequência didática 3 –
Condutores e isolantes 
térmicos.

Unidade 4 – As máquinas 
na vida humana
Capítulo 12 – Propagação
de calor

Projeto integrador: Máquinas e energia

Objetos de conhecimento Habilidades desenvolvida s

• Máquinas simples
• História dos combustíveis e das máquinas térmicas

EF07CI05 ‒ Discutir o uso de diferentes tipos de 
combustível e máquinas térmicas ao longo do 
tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e 
problemas socioambientais causados pela produção 
e uso desses materiais e máquinas.

• Máquinas simples
• História dos combustíveis e das máquinas térmicas

EF07CI06 ‒ Discutir e avaliar mudanças 
econômicas, culturais e sociais, tanto na vida 
cotidiana quanto no mundo do trabalho, 
decorrentes do desenvolvimento de novos materiais 
e tecnologias (como automação e informatização).
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• Estilo

EF69LP18 ‒ Utilizar, na escrita/reescrita de textos 
argumentativos, recursos linguísticos que marquem 
as relações de sentido entre parágrafos e enunciados 
do texto e operadores de conexão adequados aos 
tipos de argumento e à forma de composição de 
textos argumentativos, de maneira a garantir a 
coesão, a coerência e a progressão temática nesses 
textos (“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/ segundo/terceiro lugar, finalmente, em 
conclusão” etc.).

• Textualização, tendo em vista suas condições de 
produção, as características do gênero em questão, o 
estabelecimento de coesão, adequação à norma-
-padrão e o uso adequado de ferramentas de edição

EF67LP10 ‒ Produzir notícia impressa tendo em 
vista características do gênero – título ou manchete 
com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), 
lide, progressão dada pela ordem decrescente de 
importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras 
que indicam precisão – e o estabelecimento 
adequado de coesão, e produzir notícia para TV, 
rádio e internet, tendo em vista, além das 
características do gênero, os recursos de mídias 
disponíveis e o manejo de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem.

• Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em 
artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos 
e digitais.

• Desigualdade social e o trabalho

EF07GE08 ‒ Estabelecer relações entre os processos 
de industrialização e inovação tecnológica com as 
transformações socioeconômicas do território 
brasileiro.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (dez questões)
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Proposições didáticas
Neste bimestre, esperamos que os alunos atinjam os objetivos a seguir.

1. Identificar máquinas simples no dia a dia, compreender seu funcionamento e discutir algu-
mas aplicações.

2. Discutir os conceitos de calor e temperatura.

3. Saber o que é o equilíbrio térmico e qual a sua importância para manter a temperatura do 
planeta Terra.

4. Compreender a ideia de equilíbrio térmico.

5. Identificar alguns materiais isolantes e condutores térmicos.

6. Conhecer as formas de propagação de calor.

Esses objetivos nortearam a organização dos conteúdos e das habilidades previstos para
o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para este bimestre valorizam o foco e o recorte seletivo nos 
conteúdos do Livro do Aluno, de modo que a problematização do tema a ser estudado seja espe-
cífica e contextualizada com facilidade, seguida de questionamentos para diagnosticar os repertó-
rios  do  aluno,  direcionando as  estratégias  de  busca,  a  análise  das  informações  e  facilitando a 
apropriação dos conceitos. Assim, ganham importância na busca para contemplar as habilidades, 
práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, com interação do aluno com o conteúdo, proporcio-
nando oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

Apesar de a construção dos saberes científicos ser individual, o processo pode ser catalisado 
por diversos fatores, entre eles a interação em grupos, rodas de conversa, seminários, pesquisa na 
internet, debates e discussões. É fundamental considerar as diferenças entre os alunos para definir  
trabalhos individuais ou em grupos, como maior ou menor facilidade de entendimento, oralidade, 
escrita e socialização.

No caso do tema Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, é fundamental relacionar as formas 
de propagação de calor com o fenômeno efeito estufa e propor experimentações e simulações para 
facilitar a compreensão do conteúdo. Proponha problematizações e sugira a realização de pesquisa 
para incentivar os alunos na busca de informações e no compartilhamento de ideias. 
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Algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades propostas nesse bi-
mestre são:

(EF07CI01)

• Durante a apresentação e o trabalho pedagógico, que propõe o atendimento desta habilidade é im-
portante procurar destacar a relação entre a ciência e a tecnologia, de modo que os alunos perce-
bam que o conhecimento científico é fundamental e se relaciona diretamente com a tecnologia e o 
avanço tecnológico, mas que são coisas bem distintas. As ideias, os princípios e os conceitos cien-
tíficos aplicados e associados a outros saberes, como a matemática e as ciências humanas, dão base 
ao desenvolvimento tecnológico, tão característico da atual sociedade e vida humana. Desse modo, 
é fundamental mostrar aos alunos que os cientistas e pesquisadores são influenciados, em suas 
pesquisas, pelas características sociais, políticas, culturais, ambientais e econômicas da época em 
que vivem. Estudar o contexto histórico de determinadas invenções e avanços tecnológicos mostra 
também os momentos, as expectativas, os pensamentos e as demandas da sociedade da época. 
Não se pode, porém, deixar de mostrar as consequências não tão benéficas desse processo todo 
para a sociedade. Em suma, deve-se mostrar que a ciência e tecnologia não é boa, nem má, mas 
que depende do uso que se faz dela. É uma oportunidade de ampliação de conteúdos essenciais 
para a alfabetização e letramento científico em um contexto interdisciplinar.

• Organizar atividades práticas e de pesquisa sobre a utilização de máquinas simples no cotidiano.

• Propor a formação de rodas de conversa e de compartilhamento de ideias.

(EF07CI02) 

• O entendimento e a diferenciação desses conceitos são fundamentais para o estudo científico, 
mas sem enrijecer a prática pedagógica. A ciência tem caráter empírico e muitas vezes intuiti-
vo. Assim, o encaminhamento de etapas interativas, como demonstrações, observações, regis-
tros, medições, organização de dados e análises, poderá facilitar a percepção e a apropriação 
dos elementos essenciais dos conceitos científicos. Nesse sentido, o conceito torna-se um meio 
e não um fim no aprendizado.  Enfatize que o equilíbrio significa pouca variação, e não “ne-
nhuma”. A ideia de equilíbrio dinâmico é mais adequada em ciências e colabora no encami-
nhamento das atividades.

• Propor experimentos envolvendo sensação térmica e transferência de calor de diferentes objetos.

• Garantir a segurança dos alunos nos experimentos de  manipulação de objetos aquecidos ou 
resfriados (percepção tátil). Como há muita variabilidade na sensibilidade tátil das pessoas, é 
importante prestar atenção para evitar incidentes, lesões, queimaduras e/ou incômodos. 

• Propor a formação de rodas de conversa e compartilhamento de ideias.

(EF07CI03) 

• Enfatizar as diferenças existentes nos processos de propagação de calor (condução, irradiação 
e convecção), destacando condições, materiais e meios em que ocorrem com exemplos contex-
tualizados. Mostrar que a percepção desses processos é fundamental para a continuidade dos 
estudos em Ciências (seres vivos, clima, dinâmica da Terra etc.).

• Propor atividades práticas e de investigação com materiais isolantes e condutores térmicos.

(EF07CI04)

• Diferenciar efeito estufa de aquecimento global. Relacionar a dinâmica da Terra ao efeito estufa, e 
as atividades humanas às causas do aquecimento global. É fundamental que os alunos percebam 
que o efeito estufa é a propriedade da atmosfera terrestre que garante a existência e a manutenção 
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da vida. A intensificação do efeito estufa (aquecimento global) pode ser consequência tanto da di-
nâmica da Terra como do aumento de gases na atmosfera resultante das atividades humanas.

• Apresentar problematizações que envolvam equilíbrio termodinâmico, efeito estufa e manu-
tenção da vida na Terra.

• Explorar as possibilidades de argumentação e o posicionamento dos alunos com relação aos ques-
tionamentos propostos. É essencial conhecer o ponto de vista de todos e suas argumentações, que 
devem estar apoiadas em conhecimentos e argumentos científicos. Valorize o contexto científico.

• Propor a formação de rodas de conversa e compartilhamento de ideias.

(EF07CI05)

• Ressaltar que a exploração do ambiente para a retirada de recursos minerais, energéticos e maté-
rias-primas sempre causa impactos socioambientais, sendo, por isso, necessária uma avaliação 
prévia e abrangente dessas práticas. Apesar de haver interesses econômicos e políticos envolvi-
dos, as perdas socioambientais provocadas por essas práticas podem ser muito grandes. Por ou-
tro lado, a sociedade tem necessidades e demandas que só podem ser atendidas com a explora-
ção dos recursos naturais. 

• Abordar a necessidade de buscar a sustentabilidade e a racionalidade no uso dos recursos natu-
rais. Diversificar a discussão, mostrando possibilidades de abordagem do problema. Apesar de 
avanço tecnológico permitir a produção de máquinas que melhoram a qualidade de vida huma-
na, também promove poluição ambiental. Essa polêmica pode permear as discussões, provocan-
do os alunos a problematizarem, questionarem, analisarem contextos e produzirem argumentos. 

• Formar rodas de conversa e propor debates sobre o desenvolvimento tecnológico e os proble-
mas socioambientais.

(EF07CI06)

• Valorizar as concepções espontâneas dos alunos e ampliá-las. Há muitos desdobramentos que 
podem ser citados para destacar a complexidade do tema: consumismo e felicidade, objetos 
descartados e lixo gerado, robotização e redução de empregos, sustentabilidade, esgotamento 
de recursos naturais, avanços tecnológicos na saúde, na comunicação, no transporte, em artefa-
tos bélicos, em combustíveis menos poluentes e em materiais recicláveis são alguns exemplos. 

• Trabalhar com rodas de conversa,  promovendo o compartilhamento de opiniões,  dados de 
pesquisas, levantamento de situações, notícias, estudos de casos etc.

• Incentivar a busca por dados, a discussão e a formação de argumentos.

• Propor problematizações e trabalhos de pesquisa sobre o avanço tecnológico e o cotidiano
da sociedade.

• Apresentar vídeos e documentários que abordam o tema.

Sugestão de recursos recorrentes
Durante o encaminhamento deste material, é fundamental adotar, em sala de aula, algumas 

atividades que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas 
de Ciências da Natureza. Veja algumas sugestões: 

• Incentivar os alunos a participarem de experiências, experimentos, modelagens, simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento 
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo a criar um ambiente co-
laborativo e autônomo entre os alunos.
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• Incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamento de infor-
mações para a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos, em vez da cópia de textos prontos, e a di -
vulgação aos colegas ou à comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretações de texto, verificando se os alunos apre-
sentam dificuldades associadas ao vocabulário e à estrutura, auxiliando-os quando necessário. 
Montar com a turma um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes facilita a identificação rápida de dificuldades de aprendi-
zagem, auxiliando na organização de estratégias de replanejamento para superá-las. Sugerimos, 
desse modo, a utilização de atividades diversificadas, com retomada de conteúdos essenciais em 
que os alunos não apresentaram desempenho satisfatório. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a in-
vestigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, ela-
borar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, dos locais às mundiais e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

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 direi -
tos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, re-
gional  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, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da di-
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versidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10).

Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1.  Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem 
como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a 
sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo
do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si 
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 322).
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Recursos para o professor

• ARNOLD, N.; SANDERS, A. Como funcionam as máquinas: o guia interativo para máquinas e
mecanismos simples. São Paulo: Catapulta, 2013.

Livro interativo que aborda e discute o funcionamento de máquinas simples como alavancas, engrenagens e 
polias etc., além de incluir modelos e instruções para a construção de algumas máquinas simples.

Tempos modernos (Modern times). Direção de Charlie Chaplin. EUA: United Artists, 1936 (87 min). 

Filme que retrata a vida de operários na época da Revolução Industrial e sugere uma reflexão sobre as 
condições de vida do trabalhador.

O que é essencial para avançar nos estudos?
As sequências didáticas têm como objetivo, de maneira seletiva, contemplar competências e ha-

bilidades específicas que são fundamentais para a continuidade dos alunos nos estudos em Ciências. 

O avanço dos alunos depende de bons desempenhos na mobilização, na apropriação e na 
construção de saberes, conhecimentos e habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), acom-
panhados do desenvolvimento de atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. 

Assim, ao final deste bimestre, os alunos devem ter desenvolvido, mesmo que parcialmente, as 
seguintes habilidades: 

(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções 
e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.

(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equi-
líbrio termodinâmico cotidianas.

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utili-
zação de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de 
funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções 
tecnológicas a partir desse conhecimento.

(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, 
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do 
tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela pro-
dução e uso desses materiais e máquinas.

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidia-
na quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologi-
as (como automação e informatização).
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Sequências didáticas
A seguir sugerimos três sequências didáticas com base em habilidades da BNCC e seus respec-

tivos objetos de conhecimento. Elas têm como objetivo promover uma aprendizagem ativa, em que 
parte do conteúdo seja construída pelo próprio aluno. Sugerimos que sejam utilizadas para ampli-
ar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula.

Elas contemplam os objetos de conhecimento e favorecem o desenvolvimento de habilidades 
específicas a eles relacionadas. Foram programadas para durar de três a quatro aulas de aproxima-
damente 50 minutos, podendo ser adaptadas de acordo com a proposta do professor e a realidade 
da turma. 

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências, é importante considerar que o conheci-
mento científico é construído a partir de questionamentos e observações. O ato de levantar hipóteses, 
coletar dados e analisá-los favorece a formação do pensamento crítico e o raciocínio lógico dos alu-
nos. Assim, a pesquisa e a procura por explicações a partir de levantamento de hipóteses viáveis, que 
podem ser testadas por meio de observações ou do encaminhamento de experiências em arranjos ex-
perimentais, devem ser incentivadas. 

Ao final, para auxiliar na avaliação do desenvolvimento dos alunos com relação às habilidades 
propostas, sugerimos dez questões de acompanhamento da aprendizagem, seguidas de gabarito, 
reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual. 
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1. Conhecendo uma máquina simples

Objetivo de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade desenvolvida

• Conhecer uma máquina simples.
• Compreender como as máquinas são 

utilizadas no dia a dia e conhecer o 
seu funcionamento.

• Máquinas simples

EF07CI01 ‒ Discutir a aplicação, ao longo 
da história, das máquinas simples e 
propor soluções e invenções para a 
realização de tarefas mecânicas cotidianas.

Recursos para o professor

ANDRADE, F. L. As alavancas do corpo humano jogando com a interdisciplinaridade. Diretório Institucional 
UNESP. 2015.

Experimentos de física para o ensino médio e fundamental com materiais do dia a dia. Disponível em: 
<http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/> Acesso em:  jun. 2018.

Máquinas simples. Disponível em: <http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/maquinas/>. Acesso em: jun. 2018.

MARICONDA, P. R. As mecânicas de Galileu: as máquinas simples e a perspectiva técnica moderna. 
Scientiæzudia, São Paulo, v. 6, n. 4, p. 565-606, 2008.

Projeto Bazinga: alavanca. Disponível em: <http://www.sorocaba.unesp.br/#!/extensao/engenhocascom/
proj-2013/bazinga/>. Acesso em: jun. 2018.

Duração
4 aulas

Material:
• 1 prego pregado em uma tábua;

• 1 pedaço pequeno de arame;

• 1 martelo;

• 1 saca-rolhas;

• 1 alicate;

• 1 régua de 30 cm;

• 1 borracha;

• 20 moedas iguais ou outros objetos;

• 2 lápis;

• 2 carretéis;

• barbante bem fino;

• 2 copos descartáveis;

• fita adesiva;

• 1 cabide.

• Vídeo Ciências: máquinas simples, da Nova Escola (2010), disponível em: <https://novaescola.org.
br/conteudo/4088/ciencias-maquinas-simples> (acesso em: 26 jun. 2018).
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Onde fazer
Em sala de aula, laboratório de ciências ou sala de informática.

Introdução ao tema
A palavra máquina pode ser facilmente relacionada pelas pessoas a grandes equipamentos utiliza-

dos nas indústrias e fábricas ou aos de uso doméstico, como geladeiras, fogões, televisão etc. Vale res-
saltar, porém, que um material não precisa ser complexo para ser considerado máquina. Se ele facilitar 
a execução de diferentes tarefas ou afazeres do dia a dia, pode ser considerado uma máquina simples, 
como  martelo, tesoura, alavanca, roldana, abridor de garrafas e remos (de barco). 

Os conceitos de força, torque e equilíbrio são os princípios da Física que regem o funcionamen-
to dessas máquinas.

Dicas

Agende a sala de vídeo ou providencie aparelhos multimídia. 

Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar um bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

Providencie a impressão de textos e materiais necessários para o desenvolvimento das aulas.

Como encaminhar

Aula 1

Dica

Se a aula não puder acontecer no laboratório de Ciências e com o auxílio de equipamento de multimídia, 
faça as adaptações necessárias conforme as condições da escola.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito dos proces-
sos que envolvem o uso de máquinas simples. Dê início peça aos alunos que imaginem a seguinte  
situação e respondam à questão: 

Um motorista não percebe um buraco na rua e cai com uma das rodas do carro nele, não con-
seguindo mais prosseguir. Como ele deve agir para retirar a roda do carro do buraco? 

Incentive-os a analisar a situação e a fazer observações sobre situações do cotidiano, a fim de 
levantar hipóteses.  É provável  que achem necessário chamar um guincho ou usar um tipo de 
máquina para tirar a roda do buraco. Aproveite a oportunidade para perguntar aos alunos se as 
máquinas são usadas somente para carregar grandes pesos ou para mover objetos, ou podem ser 
utilizadas também para realizar atividades mais simples.

Entregue aos alunos o prego preso na tábua, a garrafa fechada com rolha e o arame e desafie-os a 
tirar o prego da tábua e a rolha da garrafa e a cortar o arame em pequenos pedaços. Permita que ma-
nuseiem os objetos e façam algumas tentativas. 

Certamente eles terão dificuldade e notarão que é quase impossível realizar as tarefas sem a 
ajuda de equipamento. 

Após algumas tentativas, recolha os materiais e demonstre o uso de um martelo, saca-rolha e o 
alicate para realizar as tarefas. Depois de realizada a atividade, peça que comentem o que observa-
ram. Eles devem concluir que os equipamentos facilitaram ou permitiram a realização das ativida-
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des. Peça que reflitam e relacionem essa atividade com a situação da roda do carro no buraco, e o 
uso de máquinas para facilitar atividades do cotidiano. 

Proponha que os alunos pesquisem em livros ou na internet informações que respondam às se-
guintes questões:

• O que são máquinas simples? Dê alguns exemplos.

• Como elas facilitam as atividades do dia a dia?

Para finalizar, organize a turma em círculo para que compartilhem as informações obtidas na pes-
quisa. É importante que identifiquem que máquinas simples são objetos que facilitam a execução de di-
versas  atividades  do  cotidiano,  por  exemplo,  tesoura,  espremedor  de  alho,  alicate,  saca-rolhas, 
alavancas etc. Se apresentarem dificuldade no entendimento do assunto, retome o conteúdo. 

Aulas 2 e 3

O objetivo destas aulas é ajudar os alunos a compreenderem como as polias e as alavancas fun-
cionam nas máquinas simples. 

Se necessário, relembre que as máquinas simples são utilizadas para diminuir o esforço físico 
empregado na realização de determinada tarefa, como erguer objetos de grande massa.

Os dois experimentos propostos a seguir visam demonstrar como funcionam as alavancas e as 
polias. Divida a turma em grupos de quatro alunos. Peça que registrem o trabalho realizado em 
cada etapa com fotos, vídeos e anotações, que poderão ser usados nas discussões e na elaboração 
dos relatórios.
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Roteiro de atividade prática (observação 1)
Objetivo

Observar o funcionamento das gangorras (alavanca).

Material:

• régua de 30 cm; • 1 borracha; • 3 moedas iguais.

Modo de fazer

1. Coloque a borracha sobre uma mesa.

Denis Cristo

2. Disponha a régua horizontalmente sobre a borracha. O meio da régua deve ficar em cima 
da borracha.

Denis Cristo

3. Coloque uma moeda em uma das extremidades da régua e observe o que acontece.

Denis Cristo

4. Coloque uma moeda na outra extremidade da régua e observe o que acontece.
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Denis Cristo

5. Coloque mais uma moeda sobre uma das moedas que já está na régua.

Denis Cristo

6. Desloque as duas moedas na direção da borracha até a régua ficar em equilíbrio.

Denis Cristo
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Informações para o professor (observação 1)

A régua fica equilibrada horizontalmente sobre a borracha se tiver o mesmo peso em cada uma de suas 
extremidades, à mesma distância, cada uma, do apoio. As forças (força peso da moeda) e os torques (força 
aplicada que faz um objeto realizar um movimento rotacional) aplicados na régua se anulam, e ela fica em 
equilíbrio estático. Não trabalhamos no livro o conceito de torque, normalmente explorado bem mais a 
frente. Mas, colocamos aqui exclusivamente para o professor para enriquecimento conceitual.

Ao colocar duas moedas em uma das extremidades da régua e apenas uma na outra, todas à mesma 
distância do eixo de rotação (borracha), a régua irá girar para o lado com o maior peso, pois é onde a relação 
entre força (peso) e distância produz rotação. 

Para que a régua fique em equilíbrio, a resultante dos torques aplicados deve ser nula; isso pode ser feito 
colocando outra moeda na extremidade que contém apenas uma moeda ou deslocando as duas moedas em 
direção ao eixo de rotação até o que a régua entre em equilíbrio. 

Para que a régua gire, além da ação de uma força sobre ela, é necessário considerar a relação entre a força 
e o local de sua aplicação. 

Esse experimento representa o funcionamento de balanças de pratos, muito comuns no passado, e 
gangorras. Ainda é possível encontrar balanças mecânicas em alguns estabelecimentos comerciais e 
consultórios médicos, e as gangorras são comuns em locais de recreação infantil: parques, praças e escolas.
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Roteiro de atividade prática (experimento 2)
Objetivo

Observar o funcionamento das polias.

Material:
• 2 lápis;

• barbante fino;

• 2 copos de papel;

• fita adesiva;

• 1 cabide de roupas;

• palito de dentes (se achar necessário);

• 2 carretéis pequeno de linha para máqui-
nas de costura;

• 20 moedas de mesmo valor ou botões de 
mesmo tamanho.

Modo de fazer
1. Prenda o cabide na lousa, em um vitrô, no mural da sala ou outro suporte disponível. Deixe 

o gancho virado para baixo. Use bastante fita adesiva, de modo que ele fique bem firme. Se 
prender na lousa, vire o gancho do cabide a 90, de forma que ele fique apontando para fora 
do plano da lousa.

2. Corte um pedaço de mais ou menos 1,5 m de barbante e prenda um copo plástico em cada 
uma das extremidades; você pode fazer um furo para passar o barbante, bem próximo da 
abertura do copo ou prender com fita adesiva.

3. Passe esse barbante por cima do carretel de linha acoplado no gancho do cabide.

4. Coloque uma moeda em um dos copos. Depois, coloque moedas no outro copo para equili-
brar o sistema.

5. Coloque mais três moedas no primeiro copo e tente deixar o sistema em equilíbrio.

Agora, de acordo com o resultado obtido pergunte aos alunos 

• O que é necessário para que o sistema fique em equilíbrio?

Perceba se os alunos observaram que nessa situação a quantidade de objetos (massas iguais) em 
cada copinho deve ser a mesma para que o sistema fique em repouso.

6. Retire um dos copos da extremidade do barbante.

7. Prenda essa extremidade do barbante em uma haste do corpo do cabide. Pode ser com um 
nó ou com fita adesiva.

8. Pegue o outro carretel e prenda nele o segundo copo (que foi retirado do barbante), passan-
do um fio pelo orifício do carretel. Você pode usar um lápis ou palito de dente para ajudar.

9. Nesse copo, preso no carretel móvel, coloque quatro moedas.

10. Coloque esse conjunto de carretel-copo no meio do barbante que está preso ao cabide (e que 
tem o primeiro copo na extremidade). Lembre-se de passar o barbante por cima do carretel 
preso ao cabide.

11. Coloque moedas no primeiro copo para atingir o equilíbrio do sistema.
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Peça aos alunos para compararem a quantidade de moedas que foi colocada na etapa 11 com a 
quantidade de moedas colocada na etapa 6. Pergunte a eles.

• Houve diferença? Como você explica o resultado?

• Com qual máquina simples você identifica esse sistema?

Os alunos devem ter observado que nesse 
caso, para manter o equilíbrio, a quantidade de 
moedas a serem colocadas no primeiro copo, 
que está na extremidade do barbante, será me-
nor que a quantidade de moedas do segundo 
copo, que está preso ao carretel e que o sistema 
de polias ou roldanas é uma máquina simples. 
Essa constatação visa desenvolver no aluno a 
noção da utilidade da polia como redutor de 
força necessária para sustentar uma massa ou 
erguê-la. O esquema do sistema montado será 
similar a este ao lado.

Denis Cristo 

Informações para o professor (observação 2)

A ideia do experimento é fazer com que determinado peso levante um peso maior, o que representa um 
ganho. Essa é uma representação simples de uma polia. Pergunte aos alunos onde as polias podem ser 
encontradas, leve fotos de alguns exemplos, como aparelhos de academia, equipamentos para levantamento 
de materiais para construção etc.

Depois de realizados os dois experimentos, exiba o vídeo Máquinas simples, disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/4088/ciencias-maquinas-simples>. Acesso em: ago. 2018.

Proponha uma roda de conversa e faça perguntas, incentivando os alunos a compartilharem e 
discutirem suas ideias. Por exemplo:

• O que aconteceu na etapa 3 do experimento 1?

• O que foi observado na etapa 4 do experimento 1? Por que isso aconteceu?

• O que foi observado na etapa 5 no experimento 1? A alavanca saiu do equilíbrio?

• No etapa 5 do experimento 1, a régua ficou equilibrada? Por que isso aconteceu?

• O que foi observado na etapa 4 do experimento 2? Por que isso aconteceu?

• Como determinado peso consegue levantar um peso maior utilizando polias e alavancas?

Verifique se os alunos são capazes de explicar o funcionamento dessas máquinas simples. No 
caso de não conseguirem, aproveite o momento para retomar conteúdos e esclarecer as dúvidas, 
fechando, assim, o conteúdo.

Aula 4

Dicas

A estrutura do texto do relatório pode ser desenvolvido na sala de informática, caso seja necessário orien-
te os alunos a procurar outras informações relevantes (ou imagens) para a produção do material.

O objetivo desta aula é retomar os experimentos realizados nas aulas 2 e 3 e registrar os conhe-
cimentos adquiridos em um relatório. Esperamos que os alunos sejam capazes de organizar os co-
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nhecimentos construídos até o momento sobre máquinas simples e reconhecer uma máquina sim-
ples presente no cotidiano.

Na sala de informática, oriente-os a, em grupos, pesquisarem na internet informações e utiliza-
rem as anotações e discussões feitas em sala de aula para elaborar um relatório. Sugira que utili -
zem  diversas  fontes  de  pesquisa  para  a  produção  do  relatório,  incluindo  livros,  internet  etc. 
Ressalte a importância de utilizar fontes confiáveis. O relatório deve conter os seguintes tópicos:

• Introdução: apresentar brevemente o que são máquinas simples, sua importância para a socie-
dade e exemplos utilizados no cotidiano.

• Objetivos: equilibrar moedas utilizando um modelo de gangorra e verificar o funcionamento 
de uma polia.
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Informações para o professor

Um modelo ou simulação é uma pequena representação de objeto, obra, entre outros, a ser reproduzida 
em dimensões normais.

• Procedimento experimental: apresentar os materiais utilizados, a descrição dos equipamentos, 
do procedimento seguido e todas as informações necessárias para que o experimento fosse rea-
lizado.

• Resultados e discussões: apresentar os dados coletados em forma de tabela (as respostas para 
as questões devem ser dissertativas) e discutir os resultados obtidos, verificando se os objetivos 
foram alcançados.

Questões Respostas

O que aconteceu na etapa 3 do experimento 1?

O que foi observado na etapa 4 do experimento 1? Por 
que isso aconteceu?

O que foi observado na etapa 5 do experimento 1? A 
régua saiu do equilíbrio?

No tópico 5, a alavanca ficou equilibrada? Por que isso 
aconteceu?

O que foi observado na etapa 4 do experimento 2? Por 
que isso aconteceu?

Como um determinado peso consegue levantar um 
peso maior utilizando polias e alavancas?

• Conclusões: a partir dos dados analisados e da discussão, apresentar as conclusões dos experi-
mentos: o que pode ser concluído sobre o resultado? Os objetivos foram alcançados ou não?

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando seus questionamentos e argumentações, a in-

teração com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Para cada aula, sugerimos a  
produção de material escrito (relatórios, anotações no caderno e conclusões sobre a montagem dos 
experimentos), que podem fornecer um bom feedback do desenvolvimento dos alunos e nortear a 
retomada de questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Verifique se os alunos 
elaboraram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala de 
aula  isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Diz a lenda que o filósofo natural Arquimedes, durante seus estudos, disse a seguinte 
frase: “Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo”. O que ele 
quis dizer com essa metáfora?

2. Qual dos instrumentos a seguir não é classificado como máquina simples?

a) Quebra-nozes.

b) Espremedor de alho.

c) Garfo.

d) Balança mecânica.

e) Tesoura.

Respostas
1. As máquinas simples são importantes para as tarefas do dia a dia. Esses equipamentos trans-

mitem a ação de uma força para realizar algum movimento ou ação diminuindo o esforço 
humano. A frase está se referindo às alavancas, que são utilizadas para conseguir levantar 
materiais pesados com pouca força menor aplicada, devido ao ponto de apoio.

2. Alternativa c.

Autoavaliação
Planeje um momento para que os alunos realizem uma autoavaliação. Esse processo permite 

que eles reflitam sobre a própria aprendizagem, podendo procurar formas eficazes de obter conhe-
cimentos tanto na vida escolar como na vida prática. Quando percebem que estão atuando na ges-
tão de  seus  processos  cognitivos,  os  alunos  ampliam a confiança nas  próprias  capacidades.  A 
autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, pois propicia 
um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua 
aplicação na vida prática, e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação 
podem ser estabelecidos em conjunto.

O processo deve ser orientado, para que o aluno entenda a proposta e tome consciência de seu 
percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento das responsabilidades individuais  e 
ressaltando a importância do empenho para o avanço dos estudos.

A seguir apresentamos uma sugestão de autoavaliação a ser feita após o término da sequência di-
dática. Foram estabelecidos critérios relacionados ao desenvolvimento das habilidades previstas para 
esta sequência didática e a atitudes associadas às competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o conceito de máquinas sim-
ples?

Identifiquei as vantagens da utilização 
dessas máquinas?

Consigo identificar uma máquina simples 
no meu dia a dia?

Participei das atividades propostas em 
sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante 
as discussões?
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2. A diferença entre calor e temperatura

Objetivos de aprendizagem
Objetos de 

conhecimento
Habilidades desenvolvidas

• Introduzir noções de temperatura e 
calor.

• Trabalhar pedagogicamente com as 
ideias de calor, temperatura, calor e 
sensação térmica em situações 
cotidianas envolvendo equilíbrio 
termodinâmico.

• Saber o que é o equilíbrio térmico e a 
sua importância para manter a 
temperatura do planeta Terra.

• Equilíbrio termodinâmico 
e vida na Terra

• Formas de propagação
do calor

EF07CI02 ‒ Diferenciar temperatura, 
calor e sensação térmica nas 
diferentes situações de equilíbrio 
termodinâmico cotidianas.

• Equilíbrio termodinâmico 
e vida na Terra

• Formas de propagação
do calor

EF07CI04 ‒ Avaliar o papel do 
equilíbrio termodinâmico para a 
manutenção da vida na Terra, para o 
funcionamento de máquinas térmicas 
e em outras situações cotidianas.

Recursos para o professor

Experimentos de física para o ensino médio e fundamental com materiais do dia a dia. Disponível em: 
<www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/>. Acesso: em: jun. 2018.

Formas de energia e transformações (software). Disponível em: <https://phet.colorado.edu/en/simulation/
energy-forms-and-changes>. Acesso em: 26 jun. 2018.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: optica e física moderna. v. 4. 10. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2016.

HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. São Paulo: Bookman, 2000.

SEARS, F. et al. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: Person, 2008.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica.  
São Paulo: Grupo Gen-LTC, 2000. v. 1.

Duração
3 aulas

Material:
• 3 recipiente fundos;

• 2 garrafas PET de 700 mL;

• 8 pedras de gelo;

• lamparina;

• água;

• software Formas de energia e transformações.
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Onde fazer
Em sala de aula, laboratórios de ciências e informática.

Introdução do tema
Em dias ensolarados, quando os termômetros registram temperaturas acima de 30 graus, mui-

tas vezes dizemos a frase “Hoje está calor”. Apesar de ser muito comum nas conversas informais, 
essa frase contém um erro conceitual muito simples: a palavra calor está sendo utilizada para ex-
pressar uma sensação térmica de que o dia está quente.

Na verdade, o calor é uma forma de energia térmica, e a temperatura é uma grandeza ma -
croscópica está associada ao grau de agitação das moléculas. Esses dois conceitos fazem parte  
da Física, que estuda os fenômenos termológicos. 

Compreender esse assunto permite conhecer equipamentos e meios de controlar e modificar 
a temperatura e o calor de um corpo e/ou de um ambiente. O entendimento de calor e tempera -
tura é utilizado, por exemplo, nas máquinas térmicas, e ambos estão relacionados com o funcio-
namento  de  trens  antigos,  navios,  balões  e  outros  objetos  que  se  locomovem  devido  às 
transformações de energia.

Dicas 

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar um bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providencie previamente materiais para o desenvolvimento das aulas.

• Solicite o auxílio do professor de Geografia para o entendimento do efeito estufa.

• Instale nos computadores que serão utilizados o simulador de arquivos Java para rodar o software.   

Informações para o professor

O estudo da energia, de acordo com a BNCC, é feito mais aprofundadamente no 8º ano; atente-se a isso ao 
encaminhar o trabalho pedagógico com esta sequência didática. As noções de calor, temperatura e sensação 
térmica precisam ser trabalhadas intuitivamente, e estão relacionadas com o conceito de energia, que não 
será discutido neste momento. Assim, sugerimos que se associe à ideia de temperatura uma grandeza do 
mundo físico que pode ser medida por um instrumento chamado TERMÔMETRO. Haverá corpos ou 
pessoas com temperaturas distintas, que podem ser comparadas em "maior", "menor" ou "igual".  O calor, na 
prática, está relacionado diretamente com a percepção sensorial (dos receptores da pele), embora 
cientificamente esse fenômeno seja a sensação térmica. 

Assim, nem sempre um valor de alta ou baixa temperatura pode ser associado a uma percepção subjetiva 
de "quente ou frio". Desse modo, seria intuitivo perceber e dizer que um corpo está mais quente do que 
outro, mas somente a medida de sua temperatura pode resultar em um dado quantitativo efetivo. Para a 
avaliação sensorial do tempo, por exemplo, a velocidade dos ventos e a umidade do ar são fatores 
intervenientes. Portanto, neste momento do curso não é necessário associar calor com a troca de energia 
interna entre materiais ou entre corpos e o ambiente. Do mesmo modo, não há necessidade de caracterizar 
temperatura como a medida do grau de agitação das partículas de um corpo.
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Como encaminhar

Aula 1

Dicas de organização

Sugerimos que esta aula seja conduzida no laboratório de ciências. Ela pode ser utilizada para 
contextualizar a habilidade EF07CI13 de Ciências, cujo objeto de conhecimento é o efeito estufa.

Esta aula tem como objetivo levantar os conhecimentos prévios e concepções espontâneas dos 
alunos sobre os conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico.

Inicie fazendo as seguintes perguntas:

• O que é o calor?

• O que é temperatura?

• Qual é a relação entre calor e temperatura?

• O que é sensação térmica?

Leve para a sala de aula duas garrafas PET vazias (600 ml é a garrafa PET usual). 

Em umas delas coloque 400 mL de água (garrafa A) e na outra, 200 mL (garrafa B). Pergunte 
aos alunos se a água das duas garrafas tem a mesma temperatura. Ouça suas respostas e peça que 
sintam a temperatura das garrafas com as mãos. 

Depois, coloque quatro pedras de gelo em cada uma das garrafas e espere um minuto. Peça 
novamente aos alunos que sintam a temperatura das garrafas com as mãos. Verifique se percebem 
que a garrafa B está mais gelada. 

Antes de colocar o gelo, a água das duas garrafas estava com a mesma temperatura. Depois de 
inserir a mesma quantidade de gelo nas duas, a garrafa  B, com menos água, ficou mais gelada. 
Peça aos alunos que elaborem hipóteses para esse resultado. 

Permita que os alunos conversem sobre o assunto e incentive-os a pensar no conceito de calor e  
temperatura. Mencione que a energia envolvida na atividade é o que chamamos de calor. Um ma-
terial com pouca energia, ou seja, pouco calor, possui baixa temperatura. Um material com elevada 
temperatura possui mais calor como energia interna. 

Na atividade é possível perceber que diferentes quantidades de matéria possuem diferentes 
quantidades energéticas.  Inicialmente as duas garrafas  estavam em equilíbrio térmico.  Como a 
quantidade de água era maior na garrafa A, seria necessário colocar mais gelo para resfriar a água.

No final da aula, quando o gelo estiver derretido e a água das suas garrafas estiver em tempe-
ratura ambiente, coloque a água de cada uma delas em um recipiente e peça aos alunos que sintam 
a temperatura com as mãos. Pergunte: De onde veio o calor absorvido pela água? 

Eles devem perceber que o calor absorvido pela água veio da atmosfera. A Terra tem uma 
quantidade de energia solar absorvida pelos gases naturais presentes na crosta terrestre (o que 
mantém a energia térmica do planeta). Esse é o calor que foi absorvido pela água durante a aula. 
Se achar conveniente, aproveite o momento para contextualizar o conceito de calor com o de efeito 
estufa, referente à habilidade EF07CI13. Pergunte: O que aconteceria, energeticamente, se aumen-
tasse a quantidade de gases presentes na atmosfera? O planeta possuiria mais calor? Sua tempera-
tura aumentaria? 
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Promova uma breve discussão sobre o tema. Verifique se os alunos comentam que o efeito es-
tufa é um fenômeno natural do planeta, fundamental para o desenvolvimento e a manutenção da 
vida, e que algumas ações humanas são responsáveis pelo seu aumento artificial, acarretando o 
aquecimento do planeta.

Proponha aos alunos que elaborem, individualmente, um texto dissertativo que destaque a re-
lação entre os conceitos, ideias e princípios trabalhados na aula, como calor, temperatura e sua re-
lação com a atmosfera da Terra.

Aulas 2 e 3

Dicas 

Faça previamente o download do software Formas de Energia e Transformações no site: 
<https://phet.colorado.edu/pt/simulation/energy-forms-and-changes>. Acesso em: ago. 2018.

O objetivo desta aula é demonstrar a importância dos conceitos de transferência de calor, tem-
peratura e equilíbrio térmico. Para isso, utilizaremos o software de simulação Formas de Energia e 
Transformações, do Phet Colorado, e um pequeno experimento sobre equilíbrio térmico.

O software mostrará que o fluxo de energia durante a troca de calor entre dois corpos que estão 
em contato sempre ocorre do que tem maior para o que tem menor calor, levando ambos a atingi-
rem a mesma temperatura. Esse encaminhamento pedagógico permitirá que os alunos tenham as 
condições de retomar os conceitos trabalhados no final da aula anterior.

Peça a eles que abram o software Formas de Energia e Transformações e sigam o roteiro a seguir.

Roteiro de atividade

1. Clique na aba Introdução.
2. Clique na opção Símbolos de energia no canto superior direito.
3. Com o botão esquerdo do mouse, arraste o cubo de ferro para dentro do sistema 

de aquecimento e resfriamento. 
4. Depois, arraste o termômetro e coloque-o em contato com o ferro, para medir a 

sua temperatura.
5. Aqueça o cubo de ferro arrastando a seta para o modo Aquecimento.
6. Espere o tempo necessário até ele atingir a temperatura máxima. 
7. Desligue o fogo do sistema de aquecimento, soltando a seta com o mouse.
8. Observe o que ocorre na simulação.
9. O simulador permite aquecer e esfriar uma jarra com água, um tijolo e um cubo 

de ferro. Esquente e resfrie cada um dos materiais e observe. 
10. Repita os procedimentos utilizando o tijolo e a jarra com água e responda: 

• De onde veio o calor para aquecer o cubo de ferro? 
• O que acontece com o calor e a temperatura do ferro quando se apaga o fogo? 
• Para onde o calor do ferro é transferido?
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Peça aos alunos que pesquisem quais são os tipos de transferência de calor que ocorrem quando:

• o fogo aquece o metal;

• o metal absorve calor;

• o metal perde calor para a atmosfera.

Avalie se conseguem perceber que simularam três tipos de processos de troca de calor: irradia-
ção térmica (a radiação do fogo aquece o corpo do metal), condução térmica (o metal absorve rapi-
damente o calor do fogo) e convecção térmica (perda de calor para a atmosfera).

Para finalizar a aula, comente com a turma que nas simulações foi possível observar que uma 
grande quantidade de energia é sempre absorvida pela atmosfera terrestre. Pergunte:

• Isso pode causar desequilíbrio ambiental, como o aquecimento global? 

• Ao utilizar o simulador para resfriar o cubo de metal, o tijolo e a água da jarra, estamos simu-
lando o funcionamento de uma geladeira? 

• Como funciona uma geladeira ou um condicionador de ar? Para onde vai o calor absorvido 
por esses aparelhos dos alimentos e ambiente?

• A geladeira realiza a troca de calor espontânea ou esse é processo realizado mecanicamente 
para manter o ambiente refrigerado?

• O funcionamento desses equipamentos pode causar um desequilíbrio ambiental, como o aqueci-
mento global, consumo excessivo de energia, emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre?

Avalie se os alunos conseguem relacionar a atividade com o funcionamento da geladeira e do 
ar-condicionado. Proponha que realizem uma pesquisa  on-line sobre a termologia envolvida no 
funcionamento das máquinas refrigeradoras. Depois, em uma roda de conversa, peça que compar-
tilhem as informações obtidas. Verifique se percebem que a geladeira absorve calor dos objetos que 
estão em seu interior para mantê-los em baixa temperatura. Esse calor absorvido é jogado para a  
atmosfera terrestre. Ressalte que a transferência de calor sempre acontece do mais energético para 
o menos energético. Isso também acontece com os aparelhos de ar-condicionado: o calor que é ab-
sorvido do ambiente é lançado para a atmosfera.

Aula 3

Dicas de organização

Se possível solicite a presença do professor de Geografia para auxiliar na contextualização de calor e
efeito estufa.

Inicie a aula retomando as informações e os conteúdos abordados até o momento. Avalie se 
durante a discussão os alunos mencionam corretamente os conceitos de energia, temperatura, sen-
sação térmica e equilíbrio térmico. Depois, contextualize a transferência de calor, perguntando:

• No dia a dia, onde podemos observar a transferência de calor? 

•  A transferência de calor é importante para a manutenção de temperatura do nosso planeta? De 
que modo?

Verifique se os alunos citam situações em que ocorre a transferência de calor, como atividades 
do cotidiano, funcionamento de algumas máquinas. Avalie se conseguem contextualizar a transfe-
rência de calor que ocorre na Terra, sua atmosfera e o efeito estufa. 
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Distribua uma cópia do texto a seguir, leia com os alunos e certifque-se de que eles identif-
cam e entendem os tipos de transferência de calor que fazem parte desse fenômeno.

Efeito estufa e aquecimento global

O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra.

Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espa-
ço, ao atingir o topo da atmosfera terrestre – e parte é absorvida pelos oceanos e pela su-
perfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. [...]

Quando existe um balanço entre a energia solar incidente e a energia refletida na for-
ma de calor pela superfície terrestre, o clima se mantém praticamente inalterado. Entretan-
to, o balanço de energia pode ser alterado de várias formas: (1) pela mudança na quantida-
de de energia que chega à superfície terrestre; (2) pela mudança na órbita da Terra ou do 
próprio Sol; (3) pela mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre e  
é refletida de volta ao espaço, devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera  
(também chamadas de aerossóis, que resultam de queimadas, por exemplo); [...]

Essas mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera estão ocor-
rendo em função do aumento insustentável das emissões antrópicas desses gases.

[...]

Ministério do Meio Ambiente. Efeito estufa e aquecimento global. Disponível em:<www.mma.gov.br/clima/energia/item/

195-efeito-estufa-e-quequecimento-global>. Acesso em: 5 jul. 2019.

Proponha uma roda de conversa e avalie se os alunos conseguiram identifcar que no efeito  
estufa ocorre condução de calor por radiação dos raios solares na superfície da Terra, por con-
vecção de águas e massas de ar frio e quente, e condução quando ocorre a transferência de ob -
jetos em contato.  Em seguida, peça que refitam sobre a importância do efeito estufa para a  
manutenção da temperatura do planeta, e quais são os perigos da contínua emissão de gases 
do efeito estufa e do aquecimento global. Para fnalizar, proponha aos alunos que, utilizando o  
livro didático e os  conteúdos discutidos em sala de aula sobre calor,  temperatura e energia  
térmica, elaborem uma redação com o tema: A importância da transferência de energia para o 
efeito estufa e os perigos do aquecimento global.

Peça a eles que compartilhem as redações com os colegas, ressaltando a necessidade de respei-
tar suas opiniões. De acordo com o andamento da discussão, corrija as eventuais inadequações.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando seus questionamentos e suas argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Para cada aula, sugerimos a 
produção de material escrito (relatórios, anotações no caderno e conclusões sobre a montagem dos 
experimentos), que podem fornecer um bom feedback do desenvolvimento dos alunos e nortear a 
retomada de questões que não fcaram claras ou foram mal interpretadas. Verifque se os alunos 
elaboraram argumentos coerentes e signifcativos, mencionando os conceitos discutidos em sala de 
aula, isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Se existisse uma atmosfera gasosa, semelhante em composição à da Terra, na super-
fície lunar, o que aconteceria com a temperatura da Lua?

a) Não iria se alterar significativamente.

b) Aumentaria devido ao efeito estufa.

c) Diminuiria devido ao resfriamento do solo.

d) Aumentaria devido à radiação terrestre.

e) Diminuiria devido à absorção do calor dos gases.

2. Liste o máximo de equipamentos eletrodomésticos presentes em sua casa que utilizam 
o conceito de energia térmica para o seu funcionamento.

Respostas
1. Alternativa b.

2. Resposta pessoal. Chuveiro, fogão, forno, churrasqueira elétrica e  grill podem ser citados 
como exemplos de eletrodomésticos que utilizam a energia térmica para o aquecimento. Ar-
condicionado, geladeira e  freezer são exemplos de eletrodomésticos que utilizam a energia 
térmica para refrigerar objetos e ambientes.

Autoavaliação
Planeje um momento para que os alunos realizem uma autoavaliação. Esse processo permite 

que reflitam sobre a própria aprendizagem. Eles podem procurar formas eficazes de obter conheci-
mentos tanto na vida escolar como na vida prática. Quando percebem que estão atuando na gestão 
de seus processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. A autoava-
liação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, pois propicia um mo-
mento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação 
na vida prática, e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem 
ser estabelecidos em conjunto.

O processo deve ser orientado, para que o aluno entenda a proposta e tome consciência de seu 
percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento das responsabilidades individuais  e 
ressaltando a importância do empenho para o avanço dos estudos.

A seguir apresentamos uma sugestão de autoavaliação a ser feita após o término da sequência di-
dática. Foram estabelecidos critérios relacionados ao desenvolvimento das habilidades previstas para 
esta sequência didática e a atitudes associadas às competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de calor e temperatura?

Consigo explicar o que é o equilíbrio térmico?

Consigo identificar onde e quando há transferência de calor 
em corpos diferentes?

Compreendi o problema do efeito estufa na Terra?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
Formas de energia e transformações (software). Disponível em: <https://phet.colorado.edu/en/simu

lation/energy-forms-and-changes>. Acesso em: 26 jun. 2018.

HALLIDAY, D.;  RESNICK,  R.;  WALKER, J.  Fundamentos  de  Física: óptica e  física  moderna.
v. 4. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. São Paulo: Bookman, 2000.

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.  Energia e Meio Ambiente. São Paulo: Cengage Learning, 
2003.

SEARS, F. et al. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: Person, 2008.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, ter-
modinâmica. São Paulo: Grupo Gen-LTC, 2000. v. 1.
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3. Condutores e isolantes térmicos

Objetivos de aprendizagem
Objeto do 

conhecimento
Habilidade desenvolvida

• Compreender a ideia de equilíbrio 
térmico.

• Compreender e conhecer materiais 
isolantes e condutores térmicos.

• Compreender os meios de propa-
gação de calor.

• Formas de 
propagação do 
calor

EF07CI03 ‒ Utilizar o conhecimento das 
formas de propagação do calor para justificar 
a utilização de determinados materiais 
(condutores e isolantes) na vida cotidiana, 
explicar o princípio de funcionamento de 
alguns equipamentos (garrafa térmica, 
coletor solar etc.) e/ou construir soluções 
tecnológicas a partir desse conhecimento.

Recursos para o professor
GREF, G. Física térmica e óptica. São Paulo: Edusp, 1993.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. v. 2. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. São Paulo: Bookman, 2000.

SEARS, F. et al. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: Person, 2008.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 
São Paulo: Grupo Gen-LTC, 2000.  v. 1.

Duração
3 aulas

Material: 
• 2 jarras;

• gelo;

• água quente e água em temperatura
ambiente;

• objeto de metal,  por exemplo,  uma colher 
de alumínio;

• objeto  de  madeira,  por  exemplo,  uma co-
lher de pau;

• 2 garrafas PETs: de 1,5 L e 2,5 L;

• papel-alumínio;

• fita adesiva transparente;

• tesoura sem ponta;

• jornal;

• elástico;

• 2 termômetros;

• caixa de EPS (poliestireno expandido);

• 2 copos de metal;

• 2 copos de plástico EPS
(poliestireno expandido).

Onde fazer
Em sala de aula ou laboratório de ciências.
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Introdução do tema
Os materiais podem trocar calor entre si até atingirem o equilíbrio térmico. Portanto, sempre 

haverá troca de calor até o sistema estar na menor condição energética. 

Existem materiais que retardam a troca de calor, chamados isolantes térmicos, como o EPS
(poliestireno expandido), madeira, cerâmicas, vidros, entre outros. Existem materiais que são bom 
condutores de calor, ou seja, apresentam baixa resistência à transferência de calor e são geralmente 
utilizados para promover o aquecimento ou o resfriamento rápido de algo, como os metais, os 
plásticos, entre outros.

Ao usar blusas para nos “proteger” do frio, intuitivamente estamos utilizando um isolante térmico. 
Quando a temperatura externa está baixa, não queremos que o ambiente absorva o calor do nosso cor-
po, então utilizamos a blusa para dificultar essa transferência. Como não existe um material que impe-
ça totalmente a troca de calor entre os corpos, para regularmos nossa temperatura adequadamente em 
dias muito frios é recomendado ingerir mais alimentos para ter um balanço energético positivo. 

A lata de refrigerante é um exemplo da utilização do metal para a rápida condução de calor. O 
metal é um condutor térmico, ele absorve rapidamente o calor de outros corpos e/ou do ambiente  
e, também, perde calor com a mesma facilidade. Quando uma latinha de refrigerante é colocada na 
geladeira, a atmosfera da geladeira absorve o calor do refrigerante, diminuindo sua temperatura e 
dando a sensação de refrigeração.  

Dicas de organização ou cuidados

• Teste previamente os experimentos sugeridos para assegurar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providencie os materiais necessários para o desenvolvimento das aulas.

Material:
• 2 jarras;

• gelo;

• lamparina;

• água;

• bloco de metal;

• pedaço de madeira;

• 3 garrafas PETs: uma de 1,5L e duas de2,5L;

• papel alumínio;

• fita adesiva transparente;

• tesoura sem ponta;

• jornal;

• fósforo;

• elástico;

• 2 termômetros;

• caixa de EPS (poliestireno expandido);

• 2 copos de metal;

• 2 copos de plástico EPS
(poliestireno expandido).

Dica de segurança

 Para desenvolvimento desse experimento é necessário que somente o professor manuseie a tesoura, a 
lamparina e o fósforo nas partes necessárias. Esses objetos podem ser perigosos se manuseados de forma 
incorreta. Ao final da atividade, guarde-os em local seguro, longe do alcance dos alunos.
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Planejamento 

Aula 1

Esta aula tem como objetivo levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a condução 
térmica dos materiais.

Inicie a aula perguntando:

• Por que o cabo da panela de ferro é feito de madeira ou plástico?

• Por que quando tentamos manter uma bebida gelada a colocamos em uma caixinha de EPS 
(poliestireno expandido).

• Por que o papel-alumínio é utilizado para assar carnes, peixes e frangos no forno convencional?

• Qual é a utilidade da garrafa térmica?

• Como funciona uma estufa?

É possível que os alunos já tenham conhecimentos sobre a condutibilidade térmica de alguns 
materiais do cotidiano; avalie como expressam suas concepções e se fazem comentários sobre ma-
teriais condutores e isolantes térmicos. Depois, utilizando 2 jarras com 500 mL de água em cada, 
demonstre o seguinte experimento: 

Roteiro de atividade para o professor

1. Coloque cinco pedras de gelo em uma das jarras. 

2. Coloque nela os objetos de metal e de madeira. Depois de 30 segundos, retire-os e 
peça aos alunos que sintam indiretamente utilizando um pano, a temperatura do 
objeto. Pergunte: 

• Que objeto está mais frio?

• Ambos ficaram o mesmo tempo na água; por que o de metal parece estar mais 
frio que o de madeira?

• Que material está mais quente?

• Ambos ficaram o mesmo tempo na água; por que o de madeira parece estar 
mais quente que o de metal?

• Qual dos materiais dificulta a propagação do calor? Qual conduz calor com faci-
lidade?

A partir das respostas dos alunos, avalie se eles conseguem identificar materiais condutores e 
materiais isolantes térmicos. Os condutores absorvem e cedem calor com mais facilidade. Os iso-
lantes térmicos demoram para absorver e transmitir calor. No caso da atividade, o metal é um 
exemplo de material condutor, e a madeira de isolante térmico. Se necessário, retome os conceitos 
referentes à condutibilidade térmica da habilidade EF05CI01, do 5º ano. 

Peça aos alunos que, em grupos, elaborem um relatório sobre a atividade. Ele deve conter os 
seguintes tópicos.

• Introdução: apresentar brevemente os materiais isolantes e condutores e onde são encontrados 
no nosso cotidiano.
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• Objetivos: verificar a sensação térmica e a transferência de calor.

• Procedimento experimental: apresentar os materiais utilizados e a descrição dos equipamentos.

• Resultados e discussões: dissertar sobre a diferença de absorção pelo objeto de calor do ferro e
de madeira.

Aulas 2 e 3

Nesta aula  realizaremos um experimento sobre transferência  de calor  e  equilíbrio  térmico, 
construindo uma garrafa térmica caseira. 

O experimento mostrará que a troca de calor espontânea entre dois corpos que estão em conta-
to, sempre ocorre de modo que o com maior temperatura transmita calor para o de menor tempe-
ratura,  o  que  leva  ambos,  ao  final  do  processo,  a  atingirem  a  mesma  temperatura.  Porém, 
utilizando materiais que evitam os três tipos de transferência de calor (radiação, convecção e con-
dução), é possível obter artefatos que conservem por longos períodos a temperatura de materiais. 

Peça aos alunos que se organizem em grupos e proponha a montagem da atividade prática
a seguir.
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Roteiro de atividade prática

Dicas de organização

Auxilie os alunos durante a montagem do experimento.

Materiais
• 3 garrafas PET: uma de 1,5 L e duas de 2,5 L;

• papel-alumínio;

• fita adesiva transparente;

• tesoura sem pontas;

• jornal;

• termômetro. 

Métodos
1. Embrulhe a garrafa de 1,5 L completamente com papel-alumínio, fixando-o com a fita adesiva.

Mauro Salgado

2. Corte a parte de baixo da garrafa de 2,5 L na altura da base e a parte de cima três dedos abai-
xo do bico.

Mauro Salgado
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3. Embrulhe a garrafa de 1,5 L com camadas de jornal e uma camada final de papel-alumínio 
até que ela se encaixe na garrafa de 2,5 L, sem sobrar espaço. 

Mauro Salgado

4. Encaixe a garrafa de 1,5 L dentro da parte do meio cortada da garrafa de 2,5 L.

Mauro Salgado

5. Encaixe a base e a tampa da garrafa de 2,5 L na garrafa de 1,5L e arremate com fita adesiva.

Mauro Salgado

Peça aos alunos que testem a garrafa térmica, colocando água quente nela e água em temperatura 
ambiente em outra garrafa PET. Com o auxílio de um termômetro, sugerimos que a cada 30 minutos os 
alunos meçam a temperatura da água nas duas garrafas e registrem os valores nos seus cadernos. 

Com os dados coletados sugira que construam um gráfico com a evolução da temperatura com 
o passar do tempo. Veja o modelo a seguir: 
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DAE

Verifique se conseguem perceber que a temperatura da água na garrafa térmica se mantém 
quente por mais tempo. A transferência do calor ocorre da água para a atmosfera. Essa transferên-
cia ocorre até que todos os componentes do experimento atinjam o equilíbrio térmico. Pergunte se 
eles sabem porque a garrafa térmica mantém a água aquecida por mais tempo. 

Aproveite esse momento para pedir aos alunos que identifiquem os tipos de troca de calor 
existentes e como podem ser evitados. Radiação, condução e convecção térmica, se evitados, sem-
pre conservarão o calor e a temperatura do objeto. Isso não existe na natureza, portanto sempre ha-
verá troca de calor e equilíbrio térmico entre objetos e ambiente. A garrafa térmica minimiza a  
troca de calor dos materiais; para isso, são utilizados em sua construção materiais isolantes térmi-
cos e bloqueadores de radiação térmica. Pergunte:

• Qual é a função do papel-alumínio na garrafa térmica caseira?

• Qual é a função do jornal?

• Qual é a função da tampa da garrafa?

Avalie  se  todos  conseguem  perceber  que  alguns  materiais  são  maus  condutores  térmicos, 
como o papel de jornal, que demora para absorver o calor da água quente (utilizado para evitar a  
condução térmica). Observe se reconhecem a função do papel-alumínio, que é refletir a radiação 
térmica da água (utilizado para evitar a radiação térmica) e da tampa, que serve para evitar a con-
vecção térmica.

Para encerrar a atividade, mostre imagens da panela de ferro no fogo, protetor de alumínio 
para painéis de carros, latinha metálica de refrigerante, pessoas agasalhadas num dia frio, e peça 
aos alunos que classifiquem os materiais em condutores ou isolantes térmicos. Essa atividade 
pode mostrar se compreenderam o que são materiais isolantes e condutores e como eles são utili -
zados no dia a dia. Proponha como atividade extraclasse listas de materiais e máquinas disponí -
veis em casas que funcionem como isolantes ou condutores térmicos. Poderão ser citados garrafa  
térmica, papel-alumínio para assar carnes, carvão para churrasqueiras, metal do fogão, entre ou-
tros materiais.

Aula 4

Retome atividade extraclasse proposta no final da aula passada. Depois, organize-os em gru-
pos de quatro integrantes e distribua os seguintes materiais para cada grupo: uma caixa pequena 
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de EPS (poliestireno expandido), duas latas de metal presas por um elástico, dois copos de EPS 
(poliestireno expandido) também presos por um elástico, dois termômetros, água quente e água 
em temperatura ambiente.

A atividade prática a seguir servirá para retomar os conteúdos trabalhados até o momento e 
demonstrar a transferência de calor e equilíbrio térmico. 

O experimento deve mostrar como os sistemas de copos que não estão na mesma temperatura 
se comportam quando colocados em contato e isolados do meio ambiente.

Informações para o professor

Fique atento se as ideias que os alunos propõem como experimento fazem sentido e se os objetivos podem 
ser alcançados. Verifique se manuseiam de forma correta os objetos fornecidos para a atividade.

O copo de metal poderá ser o primeiro material utilizado para observar a transferência de calor. Se 
necessário, relembre que para ocorrer transferência de calor espontânea, é necessário que os corpos em 
contato estejam com temperaturas distintas. Para isso, é preciso colocar água em temperatura ambiente em 
um dos copos e água quente no outro. Os elásticos devem ser usados para manter os copos presos e em 
contato constante. 

O copo de EPS (poliestireno expandido) também é outro material fornecido para observar a transferência 
de calor.

Auxilie os alunos a definir as estratégias para a montagem do experimento, perguntando: 

• Queremos observar a transferência de calor e a mudança da temperatura entre os dois copos 
de metal. Para isso, ambos devem ter a mesma temperatura ou temperaturas distintas?

Avalie se eles colocam a água quente em um copo e água natural em outro copo e pergunte: 

• Seria interessante isolar os efeitos atmosféricos?

Alguns alunos podem responder que isolar o experimento das condições atmosféricas não é 
necessário. Caso isso aconteça, deixe os grupos continuarem o experimento com base nas ideias 
iniciais para poderem comprovar essa hipótese após a atividade.

Avalie se os alunos colocam os copos com água dentro da caixa de EPS (poliestireno expandi-
do) para minimizar a troca de calor com o ambiente ou se a deixam ao ar livre. 

Depois, proponha que pensem em como podem observar a mudança de temperatura do siste-
ma, perguntando:  

• É possível monitorar a mudança da temperatura entre os dois copos?

Verifique se os alunos mencionam o termômetro e seu papel. Alguns podem propor usar o tato 
para medir empiricamente a temperatura dos copos, e outros podem usar os termômetros. Para os 
alunos que decidiram usar a caixa de EPS (poliestireno expandido), oriente-os a retirar a tampa da 
caixa para colocar o termômetro, ou então fazer furos na tampa para colocar os termômetros den-
tro dos furos e imergi-los na água.
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Informações para o professor

Com os comentários e as discussões, os alunos devem chegar a um experimento semelhante aos esque-
mas abaixo: 

Denis Cristo

Os itens 2, 4 e 5 representam métodos que permitem a visualização do objetivo proposto, porém o 
esquema 5 é o mais eficiente.

Depois das montagens, peça aos alunos que observem o experimento até o equilíbrio térmico 
ser atingido e pergunte: 

• Como as temperaturas dos dois sistemas de copos com água mudaram?

• Como a temperatura da água mudou com o tempo?

Informações para o professor

Nessa etapa, os alunos que utilizaram o tato para medir a temperatura perceberão que esse sentido não é 
um bom medidor, como já visto em aulas anteriores.

Sugira que repensem o método e refaçam essa etapa.

Oriente os alunos a anotarem no caderno a variação da temperatura nos copos a cada minuto e 
compararem com os resultados dos seus colegas.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



274

Informações para o professor

Os alunos que não utilizaram a caixa de EPS (poliestireno expandido) perceberão que há rápidas 
modificações na temperatura da água quente e da água fria, pois a atmosfera está atrapalhando
o experimento.

Os alunos que utilizaram a caixa do EPS (poliestireno expandido) e a sua tampa terão um resultado com 
mínima interferência externa.

Pergunte:

• Se, no lugar do copo de metal, fosse usado o copo de plástico EPS (poliestireno expandido), se-
ria mais rápida a mudança?

Em seguida, peça que repitam o experimento com os copos de isopor. Será possível observar o 
mesmo mecanismo de troca de calor, porém o processo será mais lento, pois o EPS (poliestireno ex-
pandido) é um isolante térmico. Logo, o recipiente com a água na temperatura ambiente demorará 
mais para absorver o calor do recipiente quente.

Promova uma roda de conversa para compartilhamento de ideias. Avalie se os alunos conse-
guiram identificar que a troca de calor ocorreu por condução, e a velocidade da troca variou de 
acordo com as propriedades dos materiais usados. Ou seja, foi um processo rápido com o copo de 
metal, que é condutor térmico, e demorou mais com o copo de EPS (poliestireno expandido), que é 
um isolante térmico. Comente que os conhecimentos de teoria termológica podem maximizar o pa-
pel dos equipamentos e dos instrumentos para alcançar os objetivos desejados, e destaque os gru-
pos que conseguirem elaborar o melhor roteiro experimental.

Para encerrar a atividade, peça aos grupos que elaborem um relatório sobre a atividade. Ele 
deve conter os seguintes tópicos: 

• Introdução: apresentar brevemente o que é equilíbrio térmico, o que são materiais isolantes e 
condutores térmicos.

• Objetivos: verificar o equilíbrio térmico.

• Procedimento experimental: apresentar os materiais utilizados e a descrição dos equipamentos. 

• Resultados e discussões: apresentar os dados sobre a mudança da temperatura mensurada 
utilizando o termômetro e dissertar sobre eles. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando seus questionamentos e suas argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Para cada aula, sugerimos a 
produção de material escrito (relatórios, anotações no caderno e conclusões sobre a montagem dos 
experimentos), que podem fornecer um bom feedback do desenvolvimento dos alunos e nortear a 
retomada de questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Verifique se os alunos 
elaboraram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala de 
aula, isentos de preconceitos e estereótipos.
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Questões de avaliação 

1. Imagine a seguinte situação: “João estudou termologia e com isso resolveu cobrir com 
um cobertor um bloco de gelo”. Qual foi o objetivo de João ao realizar essa tarefa:

a) aquecer rapidamente o gelo.

b) derreter rapidamente o gelo.

c) diminuir o seu ponto de fusão.

d) manter o calor do bloco de gelo.

e) fornecer calor ao bloco de gelo.

2. Por que as panelas de barro demoram mais para serem aquecidas se comparadas às 
panelas de ferro? As panelas de ferro perdem rapidamente o calor para o meio ambi -
ente, enquanto as panelas de barro permanecem aquecidas por mais tempo. Por que 
isso acontece?

Respostas
1. Alternativa d.

2. O ferro é um condutor térmico, por isso absorve e perde calor rapidamente. O barro é uma 
cerâmica, e as cerâmicas não são bons condutores térmicos; elas demoram para absorver e 
perder calor.

Autoavaliação
Planeje um momento para que os alunos realizem uma autoavaliação. Esse processo permite 

que eles reflitam sobre a própria aprendizagem. Podem procurar formas eficazes de obter conheci-
mentos tanto na vida escolar como na vida prática. Quando percebem que estão atuando na gestão 
de seus processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. A autoava-
liação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, pois propicia um mo-
mento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre sua aplicação 
na vida prática, e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da autoavaliação podem 
ser estabelecidos em conjunto.

O processo deve ser orientado, para que o aluno entenda a proposta e tome consciência de seu 
percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento das responsabilidades individuais  e 
ressaltando a importância do empenho para o avanço dos estudos.

A seguir apresentamos uma sugestão de autoavaliação a ser feita após o término da sequência 
didática. Foram estabelecidos critérios relacionados ao desenvolvimento das habilidades previstas 
para esta sequência didática e a atitudes associadas às competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de equilíbrio térmico?

Compreendi como funciona uma garrafa térmica?

Compreendi os fenômenos de transferência de calor?

Fui ativo nas sugestões para o experimento final?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
GREF, G. Física térmica e óptica. São Paulo: Edusp, 1993.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física: óptica e física Moderna. v. 4. 
10. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2016.

HEWITT, P. G. Fundamentos de física conceitual. São Paulo: Bookman, 2000.

HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. São Paulo: Bookman, 2000.

SEARS, F. et al. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: Person, 2008.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, ter-
modinâmica. São Paulo: Grupo Gen-LTC, 2000. v. 1.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



277

Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa investigar as habilidades adquiridas 
pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre e seu aprendi-
zado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múltipla escolha, 
que atendem às especificações propostas pela BNCC, relacionadas às seguintes habilidades:

• EF07CI01 ‒ Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções 
e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.

• EF07CI02 ‒ Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equi-
líbrio termodinâmico cotidianas.

• EF07CI03 ‒ Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utili-
zação de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princí-
pio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou cons-
truir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.

• EF07CI04 ‒ Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, 
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

No final, apresentamos um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação de desempe-
nho e uma ficha de acompanhamento individual.
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Acompanhamento da aprendizagem 
4o Bimestre

Nome:_______________________________________________ Turma 7o ano  _______

Professor: ____________________________________________      Data: ___/___/____ 

1. Atualmente é mais comum o uso de máquinas que auxiliem o ser humano em diversas ta-
refas. Leia as alternativas a seguir e assinale a que não representa uma máquina simples.

a) polia

b) alavanca

c) plano inclinado

d) escada

e) avião

2. Leia o texto a seguir.

Antes dos motores  e  das velas impulsionarem as embarcações pelas  águas,  o  homem 
contava apenas com a própria força e um objeto para se locomover: o remo. Seguindo o destino 
natural de todas as atividades em que é possível competir, o remo se transformou em esporte.

Antigamente, até mesmo grandes barcos eram impulsionados por enormes e pesados 
remos [...] Isso só foi mudar com o surgimento das velas, deixando os remos apenas para 
pequenas embarcações. Embora haja registros muito antigos da utilização do remo como 
meio de propulsão para balsas, as primeiras competições só foram disputadas no século 11, 
ainda em caráter festivo.

Disponível em: <http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/remo> Acesso em: set. 2018. 

O objetivo do remo é fornecer:

a) força para a canoa.

b) velocidade para a canoa.

c) equilíbrio para a canoa.

d) equilíbrio para o condutor.

e) flutuação para a canoa boiar.

3. Observe a imagem a seguir:

   

Luis Moura
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A garrafa térmica é feita com material: 

a) isolante térmico, que mantém o calor do conteúdo por longos períodos.

b) isolante térmico, que proporciona troca rápida de calor do conteúdo com o ambiente.

c) condutor de calor, que proporciona troca rapidamente de calor do conteúdo com
o ambiente.

d) condutor de calor, deixa o conteúdo quente por mais tempo.

e) isolante, porque aquece o conteúdo.

4. Sabendo que as garrafas térmicas funcionam como recipiente que evita a troca de ca-
lor, responda: para que serve a tampa, as paredes espelhadas e o ar rarefeito da garra-
fa térmica?

5. O aquecimento global e o efeito estufa sãos fenômenos naturais ou causados pelo ser  
humano? Qual é a relação desses fenômenos com a transferência de calor?

6. Qual é a diferença entre temperatura e sensação térmica?

7. Alguns materiais funcionam como isolantes e outros como condutores térmicos. Assina-
le a alternativa que destaca um bom condutor térmico.

a) colher de metal

b) tábua de madeira

c) espátula de silicone

d) jarra de vidro

e) caixa de EPS (poliestireno expandido)
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8. Leia o texto a seguir e indique a qual tipo de transferência de calor ele está se referin -
do: condução, radiação ou convecção. Justifique sua resposta. 

O Sol fornece o calor necessário para manter o planeta Terra aquecido; os gases pre-
sentes na atmosfera absorvem a maior quantidade de calor que o Sol fornece.

9. É comum verificar a temperatura corporal de uma pessoa colocando a mão em sua 
testa. Analise a situação e indique a falha no método utilizado para verificar a tempera-
tura do criança.  

A mãe, que está segurando uma xícara quente de chá, resolve verificar a temperatura 
do filho usando a mão que segurava o xícara. 

10. Analise a situação a seguir.

Em uma tarde muito quente, João e seus amigos resolvem ir a uma lanchonete para 
tomar um suco gelado. Depois de muito conversar, João percebe que seu suco não 
está mais gelado, está na temperatura ambiente. Notou que seu suco esquentou por-
que entrou em equilíbrio térmico com o ambiente.

Assinale a alternativa correta sobre equilíbrio térmico.

a) o corpo quente absorve calor do corpo frio, diminuindo sua temperatura

b) o corpo frio absorve o calor do corpo quente, aumentando sua temperatura

c) no equilíbrio térmico, dois corpos em contato devem possuir temperaturas diferentes

d) no equilíbrio térmico, dois corpos em contato possuem temperaturas e volumes iguais

e) dois corpos condutores de calor demoram para alcançar o equilíbrio térmico
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Gabarito das atividades

Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Identificar alguns exemplos de máquinas simples.

Habilidade desenvolvida: EF07CI01

Resposta: alternativa e.

Distratores

a) Está incorreta, porque uma polia é utilizada para conseguir levantar materiais pesados sem 
fazer muita força.

b) Está incorreta, porque uma alavanca pode ser utilizada para facilitar o levantamento e/ou 
deslocamento de materiais pesados.

c) Está incorreta, porque um plano inclinado facilita o levantamento de materiais pesados e a 
locomoção de cadeirantes. 

d) Está incorreta, porque a escada é uma máquina simples utilizada pelo homem com o objeti-
vo de subir em lugares altos.

É possível  que o aluno tenha assinalado as  alternativas erradas por não compreender que 
máquinas simples são equipamentos que auxiliam a realização de pequenas tarefas, sem que seja 
necessário empregar muita força. 

Comentários e reorientações

Caso  os  alunos  tenham assinalado  outra  alternativa,  ressalte  que  podemos  considerar  uma 
máquina simples qualquer objeto que facilita o trabalho manual humano. O avião, porém, é uma 
máquina engenhosa de difícil fabricação e, por isso, não pode ser classificada como máquina simples.

Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Verificar a função dos remos na canoagem.

Habilidade desenvolvida: EF07CI01

Resposta: alternativa b.

Distratores

a) Está incorreta, porque o remo é utilizado para dar velocidade e não força à canoa. 

c) Está incorreta, porque a canoa é desenvolvida para manter o equilíbrio e não tombar. 

d) Está incorreta, porque o remo não serve para dar equilíbrio ao condutor, e sim dar velocida-
de à canoa. 

e) Está incorreta, porque a canoa já é projetada para boiar.
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É possível que o aluno tenha assinalado alguma alternativa errada por não ter compreendido o 
funcionamento de uma alavanca e quais são suas utilidades. Ele pode não ter conseguido identifi-
car que uma alavanca é uma máquina simples que consegue transformar força em aceleração im-
primindo  velocidade à canoa, por isso que os remos fornecem velocidade para as canoas.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os tipos de máquinas simples estuda-
dos e explique que a canoagem também é utilizada como esporte, e os remos fornecem velocidade 
para o competidor. Ressalte que nesse caso o remo é um exemplo de alavanca, utilizada para for-
necer velocidade para a canoa quando o competidor aplica força nos remos, empurrando a água 
para trás.

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Saber como funciona uma garrafa térmica.

Habilidades desenvolvidas: EF07CI02 e EF07CI03

Resposta: alternativa a.

Distratores

b) Está incorreta, porque a garrafa térmica é produzida com material isolante, que dificulta a 
transferência de calor. 

c) Está incorreta, porque a garrafa térmica não é um condutor.

d) Está incorreta, porque a garrafa térmica não é um condutor e materiais condutores não pos-
suem resistência à troca de calor.

e) Está incorreta, porque a garrafa não aquece o líquido presente em seu interior, apenas man-
tém sua temperatura.

É possível que o aluno tenha assinalado alguma alternativa incorreta por não ter compreendi-
do o que são materiais isolantes e condutores térmicos, ou por ter apresentado dificuldades para 
detectar os diferentes tipos de transferência de calor que uma garrafa térmica evita.

Comentários e reorientações

A alternativa a está correta, pois a garrafa térmica é feita de materiais isolantes que minimizam 
a troca de calor por radiação, condução e convecção térmica. Caso os alunos tenham assinalado ou-
tra alternativa, retome os conceitos sobre a garrafa térmica e exiba vídeos sobre o tema. 
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Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Conhecer as formas de propagação do calor e os tipos de materiais necessários para a construção de um objeto 
que mantém a temperatura por longos períodos.

Habilidades desenvolvidas: EF07CI02 e EF07CI03

Resposta:

Tampa: evita a troca de calor por convecção.

Paredes espelhadas: evitam a troca de calor por radiação.

Ar rarefeito: evita a troca de calor por condução.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos dos meios de propaga-
ção de calor. Depois, proponha a realização de uma pesquisa on-line sobre o tema, com apresenta-
ção e compartilhamento de ideias.  Solicite aos alunos que desenhem na lousa um esquema de 
garrafa térmica e expliquem seu funcionamento; então e reavalie-os novamente.

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Compreender a conservação de calor e temperatura no planeta.

Habilidade desenvolvida: EF07CI04

Resposta: O efeito estufa é um fenômeno natural: a atmosfera terrestre absorve o calor dos raios 
solares. Em todos os planetas que possuem gases atmosféricos, existe o fenômeno denominado efeito 
estufa. Neste, ocorre o processo natural de condução de calor por radiação dos raios solares na su-
perfície do planeta, por convecção de águas e massas de ar frio e quente, e condução, quando ocorre 
a transferência de objetos em contato. O aquecimento global está relacionado à presença de gases po-
luentes na atmosfera terrestre, que também absorvem o calor da radiação solar, causando um au-
mento na temperatura do planeta. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, forme uma roda de conversa, explique como 
funciona uma estufa e contextualize que a atmosfera terrestre é uma grande estufa que mantém a 
Terra aquecida. Peça aos alunos que reflitam e identifiquem os tipos de transferência de calor que 
acontecem durante esse fenômeno.
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Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Discutir a diferença entre temperatura e sensação térmica.

Habilidade desenvolvida: EF07CI02

Resposta: Temperatura é o grau de agitação das moléculas que constituem um material. Sen -
sação térmica é a forma como nossos corpos percebem a temperatura de substâncias e objetos,  
sendo que ela pode ser diferente da temperatura real. Os gases atmosféricos podem estar mais  
quentes ou frios que a temperatura ambiente, e em contato com o corpo humano podem mudar  
as sensações térmicas.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, comente que geralmente, nos centros das ci-
dades, por estes serem mais urbanizados, poluídos e bastante populosos, a sensação térmica está 
acima da temperatura real. Se houver disponibilidade, agende com a direção da escola uma visita a 
áreas urbanas e arborizadas, para os alunos identificarem as diferenças na sensação térmica.

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer o que é um condutor e isolante térmico.

Habilidade desenvolvida: EF07CI03

Resposta: alternativa a. 

Distratores

b) Está incorreta, porque a madeira é um isolante térmico, bastante utilizado em cabos de panelas.

c) Está incorreta, porque uma espátula de silicone não deixa que o calor seja transferido da pa-
nela para a mão, evitando queimadura.

d) Está incorreta, porque o vidro é um bom isolante, muito utilizado em estufas para manter
a temperatura.

e) Está incorreta, porque o EPS (poliestireno expandido) é isolante térmico, bastante utilizado 
para manter carnes e bebidas congeladas (ou quentes) por mais tempo.

É possível que o aluno tenha assinalado alguma alternativa incorreta por não ter compreendi-
do o que são materiais isolantes e condutores térmicos, ou tenha apresentado dificuldades para de-
tectar os diferentes tipos de transferência de calor.

Comentários e reorientações

O metal é um dos melhores condutores térmicos que conhecemos. Caso os alunos assinalem 
outra alternativa, proponha uma pesquisa sobre exemplos de condutores e isolantes térmicos e 
uma atividade prática em sala de aula com elaboração de relatório.
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Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Relembrar os tipos de transferência de calor.

Habilidade desenvolvida: EF07CI03

Resposta: O tipo de transferência de calor é a radiação. O Sol emite raios que aquecem o planeta.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, proponha que se organizem em grupos e 
pesquisem os conceitos dos meios de propagação de calor e radiação térmica. Solicite que apresen-
tem para toda a turma e depois retome a atividade.  

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Discutir a diferença entre temperatura e sensação térmica.

Habilidade desenvolvida: EF07CI02

Resposta: A falha nesse processo é que a sensação térmica indicará que o filho não tem febre. A 
mão da mãe estará mais quente que a testa do filho; logo, haverá transferência de calor da mão 
para a testa, proporcionando a sensação de que o filho está frio. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de sensação térmica. Co-
mente que um objeto com pouco calor absorve o calor do objeto mais frio quando em contato. 

Questão10 

Objetivo de aprendizagem

Discutir a diferença entre temperatura e sensação térmica

Habilidade desenvolvida: EF07CI02

Resposta: alternativa b. 

Distratores

a) Está incorreta, porque o corpo mais frio absorve o calor do corpo mais quente.

c) Está incorreta, porque em equilíbrio térmico, os corpos devem possuir a mesma temperatura. 

d) Está incorreta, porque o volume não se altera em um processo de equilíbrio térmico, apenas 
a temperatura.

e) Está incorreta, porque dois condutores facilitam a troca de calor; logo, o equilíbrio térmico é 
alcançado rapidamente.
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É possível que o aluno tenha assinalado alguma alternativa incorreta por não ter compreendi-
do o conceito de equilíbrio térmico.

Comentários e reorientações

A alternativa b está correta, pois para dois corpos com temperaturas diferentes alcançarem o 
equilíbrio térmico há troca espontânea de calor entre eles. O corpo quente “cede” calor para o cor-
po mais frio, aumentando o grau de agitação das moléculas, consequentemente aumentando sua 
temperatura. Retome os conceitos de transferência de energia e proponha atividades práticas com 
elaboração de relatório.

Avaliação do professor
Os conceitos avaliativos sugeridos a seguir procuram identificar o domínio dos alunos em rela-

ção aos conteúdos, às atitudes e ao atendimento das competências e habilidades desenvolvidas du-
rante  a  realização  do  projeto.  É  responsabilidade  do  professor,  em  conjunto  com  a  projeto 
pedagógico da escola, definir intervenções e planos para mitigar os baixos níveis de suficiência dos 
alunos e possibilitar que eles tenham condições de avançar nos estudos. 

• Desempenho adequado (DA): indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em seus 
estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral, por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano em 
que se encontra. 

• Desempenho suficiente (DS): indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar os estu-
dos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

• Desempenho insuficiente (DI): indica que o aluno não tem possibilidades de avançar nos es-
tudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de plano de acompanhamento no de-
senvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com desempenho insufi-
ciente,  além de recuperar-se pedagogicamente,  precisa prosseguir nos estudos,  e,  portanto,  
terá muitos objetivos novos para alcançar, o que originará dificuldades adicionais, que devem 
ser mediadas e encaminhadas pelo professor.
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acertos

Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos

conceitos

Uso de
palavras-
-chaves

Qualidade e
organização do 

texto de resposta

Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Avaliação de desempenho

Critérios / 
Intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de máquinas 
simples?

Identificou as vantagens da utilização des-
sas máquinas?

Conseguiu identificar uma máquina sim-
ples usada no dia a dia?

Compreendeu os conceitos de calor e tem-
peratura?

Conseguiu explicar o que é o equilíbrio 
térmico?

Compreendeu como funciona uma garrafa 
térmica?

Conseguiu identificar onde e quando há 
transferência de calor em corpos diferentes?

Compreendeu o problema do efeito estufa 
no planeta?

Participou das atividades propostas em 
sala de aula?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o pro-
fessor?

Demonstrou organização e empenho
no desenvolvimento nas atividades
extraclasse?

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem?
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:__________________________________________________  Ano/ Turma______

Professor:____________________________________________   Data: ____/____/____

Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na sequência
didática 1.

Desempenho geral na sequência
didática 2.

Desempenho geral na sequência
didática 3.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



290

Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de máquinas simples?

Identificou as vantagens da utilização dessas 
máquinas?

Conseguiu identificar uma máquina simples usa-
da no dia a dia?

Diferenciou adequadamente a relação calor e tem-
peratura em diferentes situações do cotidiano?

Conseguiu explicar o que é o equilíbrio térmico?

Sabe como funciona uma garrafa térmica?

Identifica quando há a transferência de calor em 
corpos diferentes?

Identificou os processos de transferência e conser-
vação de calor que ocorrem na atmosfera?

Participou das atividades propostas em sala
de aula?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o professor.

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento nas atividades extraclasse?

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem?
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Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acertos

Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos

conceitos

Uso de 
palavras-
-chaves

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta

Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador – 4o Bimestre

Máquinas e energia
Introdução

Este projeto visa tornar mais efetivos o entendimento e a aprendizagem dos alunos sobre as mudan-
ças sociais e ambientais decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e de novas tecnologias, 
apresentando aspectos históricos relacionados às máquinas e ao desenvolvimento tecnológico.

Assim é possível mostrar como a produção e a aplicação do conhecimento científico dá origem à 
produção tecnológica e suas infinitas possibilidades. O objetivo é formar alunos críticos, com repertó-
rio, que saibam argumentar e discutir os problemas socioambientais causados pelo uso de combustí-
veis e máquinas poluentes.

O desenvolvimento deste projeto envolve habilidades relacionadas a diferentes componentes cur-
riculares. A proposta está relacionada às habilidades EF07CI05 e EF07CI06, de Ciências, estabelecen-
do  relações  entre  os  processos  de  industrialização  e  inovação  tecnológica  e  as  transformações 
socioeconômicas, (habilidade EF07GE08, de Geografia). Propomos como atividades a construção de 
textos, pesquisas e a produção de redação (habilidade EF69LP18, de Língua Portuguesa). Como pro-
duto final, sugerimos a elaboração de um jornal para ser distribuído à comunidade escolar e extraesco-
lar (habilidades EF69LP10, de Língua Portuguesa, e EF69AR06, de Arte).

Perfil do professor 
Sugerimos que a liderança deste projeto fique por conta do professor de Ciências, uma vez que a 

temática está relacionada majoritariamente às habilidades deste componente. Entretanto, é necessário 
que o trabalho seja realizado de forma colaborativa e articulada com os professores de Geografia, Lín-
gua Portuguesa e Arte, no desenvolvimento das ações próprias de cada área. 

Duração
11 aulas

Produto final
Produção de jornais físicos e digitais.

Temas transversais
Ética e meio ambiente.

Objetivos
• Conhecer diversos tipos de combustíveis e máquinas térmicas.

• Relacionar os problemas econômicos e socioambientais ao uso dos combustíveis e das máqui-
nas térmicas.

• Reconhecer a importância do desenvolvimento tecnológico para a sociedade.

• Conhecer a importância das máquinas.
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• Praticar habilidades de comunicação e Língua Portuguesa na elaboração de um jornal.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10

(BRASIL, BNCC, p. 9-10).

Competências específicas de Ciências da Natureza
1,3, 5, 6, 7 e 8

(BRASIL, BNCC, p. 322).

Competências específicas de Geografia
2, 5 e 6

 (BRASIL, BNCC, p. 364).

Competências específicas de Arte
7 e 8

(BRASIL, BNCC, p. 196).

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 6 e 10

(BRASIL, BNCC, p. 85).

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do projeto, propõe-se a elaboração de um jornal como produto final. As 

habilidades EF08CI05 e EF08CI06 de Ciências e EF07GE08 de Geografia têm como objetivo contri-
buir para o aprendizado do aluno sobre o tema de máquinas, e as mudanças econômicas, sociais e cul-
turais  com  o  desenvolvimento  de  novas  máquinas  e  instrumentos;  as  habilidades  EF69ALP10  e 
EF69LP18, de Língua Portuguesa, e EF69AR06, de Arte, auxiliarão na elaboração de redação referen-
te ao tema de pesquisa e na concepção e elaboração de um jornal.

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades desenvolvidas

Ciências

• Máquinas simples
• História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas

EF07CI05 ‒ Discutir o uso de diferentes tipos de 
combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, 
para avaliar avanços, questões econômicas e problemas 
socioambientais causados pela produção e uso desses 
materiais e máquinas.

• Máquinas simples
• História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas

EF07CI06 ‒ Discutir e avaliar mudanças econômicas, 
culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no 
mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de 
novos materiais e tecnologias.

Língua • Estilo EF69LP18 ‒ Utilizar, na escrita/reescrita de textos 
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Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades desenvolvidas

Portuguesa

argumentativos, recursos linguísticos que marquem as 
relações de sentido entre parágrafos e enunciados do 
texto e operadores de conexão adequados aos tipos de 
argumento e à forma de composição de textos 
argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a 
coerência e a progressão temática nesses textos 
(“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em 
conclusão” etc.).

• Textualização, tendo em vista 
suas condições de produção, as 
características do gênero em 
questão, o estabelecimento de 
coesão, adequação à norma-
-padrão e o uso adequado de 
ferramentas de edição

EF67LP10 ‒ Produzir notícia impressa tendo em vista 
características do gênero – título ou manchete com verbo 
no tempo presente, linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam 
precisão e o estabelecimento adequado de coesão, e 
produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em 
vista, além das características do gênero, os recursos de 
mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem.

Arte • Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

Geografia
• Desigualdade social e

o trabalho

EF07GE08 ‒ Estabelecer relações entre os processos de 
industrialização e inovação tecnológica com as 
transformações socioeconômicas do território brasileiro.

Material:
• Fotografias ou recortes com imagens de instrumentos de locomoção que usam diversos tipos de 

energia  para  seu funcionamento:  carros,  bondes  puxados  por cavalos,  ônibus  elétrico,  navios, 
trens e bicicletas.

• Computadores, celulares ou outros aparelhos que permitam acesso à internet para pesquisa e ela-
boração do jornal.

• Projetor multimídia e caixas de som.
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Material complementar para o professor
Textos

Energia e cidadania. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1066384/mod_resource/
content/0/Fichas%20atividades%20-%20Energia%20e%20Cidadania.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2018.

Documento que explica os tipos de obtenção e conversão de energia.

Sistema de apoio às disciplinas USP. Energia e meio ambiente. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.
br/pluginfile.php/1065908/mod_resource/content/0/cap%201%20Intro%20%2B%20A%20Energia
%20Move%20o%20Universo.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2018.

Documento que explica os tipos de obtenção e conversão de energia e os respectivos problemas am-
bientais associados.

Revista USP. Energias renováveis: um futuro sustentável: Disponível em: <www.revistas.usp.br/
revusp/article/download/13564/15382>. Acesso em: 25 jul. 2018.

Aborda tipos de energias renováveis.

Filme

Tempos modernos, de Charlie Chaplin, 1936.

Mostra a vida de operários durante a Revolução Industrial.

Livros

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física, v. 2: gravitação, ondas e termodi-
nâmica. 10a edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

TIPLER, P. A.; & MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, ter-
modinâmica. São Paulo: Grupo Gen-LTC, 2000. v. 1.

SEARS, F. et al. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: Pearson, 2008.

GREF, G. Física Térmica e Óptica. São Paulo: Edusp, 1993.

HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. São Paulo: Bookman, 2000.

Desenvolvimento

Primeira etapa – Introdução e posicionamento histórico
Esta etapa visa explorar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os diferentes tipos de máqui-

nas e sua importância para a sociedade. Contemplaremos uma abordagem histórica sobre o tema para 
mostrar como o desenvolvimento científico e tecnológico foi e é capaz de mudar o desenvolvimento 
pessoal, comercial, tecnológico, ambiental e político de uma comunidade ao longo do tempo.

Aula 1 e 2 

Providencie previamente quatro conjuntos de fotografias de automóveis movidos a combustão, lo-
comotiva movida a carvão (maria-fumaça), ônibus elétricos e pessoas andando de bicicleta. 
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Peça à turma que se organizem em grupos de quatro alunos. Distribua as fotografias dos meios de 
transporte (carros, maria-fumaça, ônibus elétrico, bicicleta) e oriente-os a registrarem, em forma de fi-
chas, as discussões e conclusões do grupo de acordo com as questões a seguir: 

• O que faz esses objetos se movimentarem? 

• Para que tipo de atividade os objetos das imagens são utilizados? Como era a vida dos seres hu-
manos antes da invenção desses objetos?

Verifique se, nas respostas, os alunos mencionam que se tratam de meios de transporte, inventa-
dos pelo ser humano para facilitar o deslocamento de pessoas e objetos por pequenas e grandes dis-
tâncias. Cada objeto retratado utiliza diferente tipo de combustível, como: o carro a combustão da 
gasolina, álcool ou diesel; a maria-fumaça, movida a vapor pela combustão do carvão vegetal; ônibus, 
movido a energia elétrica; e a bicicleta, movida pela movimento.

Recolha as fichas e oriente-os a se organizarem em círculo para discutirem as questões das fichas.  
Essa etapa tem como objetivo incentivar a troca de ideias entre os grupos. Depois da troca de ideias,  
devolva a ficha aos grupos e peça que revejam suas respostas e façam ajustes, se necessário.  

Informações para o professor

A discussão inicial permite analisar o conhecimento da turma sobre o uso de diferentes tipos de máquinas e 
combustíveis para desenvolver atividades do cotidiano.

A troca de ideias favorece o trabalho em grupo e o desenvolvimento do respeito e da aceitação da diversidade
de opiniões.

A partir da discussão inicial, os alunos concluirão que as máquinas precisam de combustível para 
funcionar. Incentive-os a refletir sobre os tipos de combustível usados no passado e os tipos usados atu-
almente, perguntando: 

• Quais são os tipos de combustível utilizados para abastecer carros, motos, trens e aviões? Que tipo 
de combustível é usado no fogão? E no funcionamento de fábricas e indústrias?

• Como os povos antigos se locomoviam? Como cozinhavam?

• Aprender a lidar com o fogo foi um fato importante para o ser humano? Por quê? O fogo contri -
buiu para o desenvolvimento da humanidade e da tecnologia? Como?

• Quando o ser humano começou a desenvolver máquinas para facilitar as atividades do cotidiano?

Os alunos devem concluir que a sociedade utiliza máquinas para vários fins: locomoção, automa-
ção, produção industrial etc. O levantamento de seus conhecimentos prévios e vivências cotidianas 
servirão de base para o andamento das atividades propostas. 

Comente com a turma que o uso de máquinas movidas a algum tipo de combustível, como fogo, 
álcool, gasolina, diesel, carvão vegetal e gás natural era comum nas sociedades antigas e ainda é na so-
ciedade atual.  Um dos principais combustíveis utilizados em diferentes momentos da história é o 
fogo. Aprender a manipular o fogo foi um marco histórico importante, pois permitiu ao ser humano 
realizar diversas atividades e desenvolver habilidades até então inexistentes. A Revolução Industrial 
também marcou a história, ao usar máquinas sofisticadas movidas a fogo e a carvão vegetal. 
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Informações para o professor

As perguntas sobre combustíveis e máquinas devem ser utilizadas como forma de introduzir a ideia do fogo 
como combustível nas máquinas térmicas. 

Durante o encaminhamento pedagógico, abordar aspectos da Revolução Industrial pode ser uma estratégia 
para evidenciar como a sociedade pode ser modificada com o avanço tecnológico, e os aspectos positivos e 
negativos sociais, ambientais e culturais que este pode proporcionar para a comunidade local. 

Em seguida, leve os alunos à sala de informática para pesquisar os tipos de máquinas desenvolvi-
das no século XVIII, durante a Revolução Industrial, na Inglaterra, e sua importância para a economia, 
a política e o desenvolvimento tecnológico. 

Divida a turma em oito grupos e defina os problemas a serem pesquisados por cada grupo: 

• Grupo 1 e 2: Com o grande avanço tecnológico, principalmente a partir do século XVIII e que prosse-
guiu até os dias atuais, a relação do homem com o meio ambiente mudou muito. Em que aspectos? 

• Grupo 3 e 4: Com o grande avanço tecnológico, principalmente, a partir do século XVIII e que 
prosseguiu até os dias atuais, a relação do homem com o trabalho, com a produção industrial e  
com o consumo mudou. Em que aspectos?

• Grupo 5 e 6: Considere o grande avanço tecnológico e as alterações provocadas no meio ambiente, 
na produção industrial e no mundo do trabalho. Em que aspectos o Brasil foi influenciado por 
essa situação?

• Grupo 7 e 8: Qual é a importância das invenções, da aplicação dos conhecimentos científicos na 
indústria e da existência de avanços tecnológicos para o ser humano vivendo em sociedade?

Apresente as perguntas a seguir, que nortearão a pesquisa de todos os grupos: 

• Onde e quando a Revolução Industrial aconteceu? 

• Como era a indústria antes disso?

• Qual foi o primeiro setor da indústria a utilizar máquinas?

• Qual era o principal combustível utilizado nas máquinas? 

• Quais foram os tipos de trabalho existentes antes e depois da revolução?

• O Brasil sofreu influência da Revolução Industrial? Quais? 

Informações para o professor

Oriente os alunos  a consultarem sites de confiança, como do governo e de universidades, e diferentes fontes. 
Eles podem usar na pesquisa as palavras-chave: máquinas térmicas, Revolução Industrial.

Ressalte a importância de buscar em diferentes fontes para coletar o máximo de informações sobre os pontos 
levantados para a pesquisa.

Sugira aos grupos que coletem, além das informações, imagens com seus devidos créditos para 
elaborar um texto informativo na próxima aula. 
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Aulas 3 e 4

Solicite aos alunos que elaborem textos informativos de acordo com o tema de seu grupo, utilizan-
do os dados pesquisados nas aulas 1 e 2.

Auxilie-os no desenvolvimento dos textos, fazendo correções caso necessário. Os textos devem 
conter tanto as informações pesquisadas como as discutidas em sala de aula. Determine um tempo 
para a realização da atividade, depois organize uma apresentação e discussão. 

É importante que as apresentações reservem momentos para compartilhamento de ideias, posicio-
namentos, debates, perguntas com livres expressões, argumentações e depoimentos. 

Ressalte que as perguntas feitas durante as apresentações dos grupos devem ser respeitosas e 
construtivas. Aproveite o momento para ajudar os alunos a desenvolverem as habilidades de posicio-
namento de voz, fala, exposição de opinião e autocrítica.

Informações para o professor

Este trabalho é essencial para que os alunos consigam perceber a importância mundial da Revolução 
Industrial, que modifica a economia, política, transporte, meio ambiente e outros setores sociais.

Analise se os alunos identificaram as principais mudanças positivas e negativas da Revolução In-
dustrial  no meio ambiente (degradação na extração de recursos naturais,  desmatamento,  além da 
emissão de poluentes na atmosfera), na economia (venda da mão de obra, devido à grande dificuldade 
em competir com preços propostos pelas indústrias; produção de mercadorias em alta escala, desvalo-
rizando seu preço de mercado) e no avanço tecnológico (construção de grandes máquinas, avanço na 
ciência, entre outros).

Segunda etapa – Coleta de informações e produção de texto 
Nesta etapa, propomos a realização de uma pesquisa em livros da biblioteca da escola sobre tipos 

de combustível e máquinas. É fundamental que os alunos façam a pesquisa em livros de pesquisa, 
para elaborar um texto-síntese sobre o tema. 

Aulas 5 e 6

Para saber qual é o nível de conhecimento dos alunos sobre o funcionamento das máquinas do sé-
culo XVIII, pergunte: 

• Durante as discussões em sala de aula, aprendemos que a matéria-prima usada como combustível 
para o funcionamento da máquina de vapor é o carvão vegetal. Quais máquinas ou instrumentos 
domésticos dos dias atuais ainda utilizam esse tipo de combustível para o seu funcionamento? 

Ouça suas respostas e verifique se eles conseguem relacionar o carvão vegetal para o funciona-
mento de lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha, entre outros. Depois, mostre imagens de um forno 
elétrico, um ferro de passar roupas elétrico, lâmpadas e pergunte:

• O que é preciso para que esses objetos funcionem? 

Verifique se eles citam o uso da eletricidade. Em seguida, mostre imagens de um forno a lenha, 
um ferro de passar roupas de brasa, lamparinas, tochas e pergunte:

• Qual é a diferença entre os equipamentos das imagens? A energia fornecida para o funcionamento 
desses aparelhos é a mesma? 
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Perceba se os alunos conseguem identificar a diferença dos combustíveis utilizados para cada tipo 
de objeto, ou seja, a energia elétrica e o carvão vegetal e combustão. Essas perguntas, além de mostrar  
como a ciência é capaz de mudar ao longo do tempo, reforçam a existência de vários tipos de energia.

Peça aos alunos que se organizem em três grupos e encaminhe-os à biblioteca da escola para reali-
zar uma pesquisa seguindo as orientações a seguir.

• Grupo 1: Evolução das máquinas

Oriente o grupo a pesquisar imagens e informações sobre a história das máquinas: como eram uti-
lizadas no passado para auxiliar o ser humano nas atividades de comunicação, locomoção, agri-
cultura e entretenimento e como são utilizadas atualmente.

• Grupo 2: Consequências socioambientais do desenvolvimento tecnológico

Este grupo deverá pesquisar os problemas socioambientais que o ser humano causa na natureza 
devido ao desenvolvimento tecnológico e processo industrial, as consequências da extração de di-
ferentes tipos de combustíveis, e como o consumismo pode afetar o meio ambiente. 

• Grupo 3: Consequências sociais do desenvolvimento tecnológico

Esse grupo deverá pesquisar como o desenvolvimento tecnológico pode prejudicar o ser huma-
no; quais os benefícios do avanço tecnológico para as sociedades e os benefícios e malefícios da 
automação.

Depois de realizadas as pesquisas, organize uma roda de conversa para aferir e avaliar as informa-
ções coletas pelos grupos. Esperamos que os alunos percebam que o desenvolvimento tecnológico 
proporcionou sofisticação para as máquinas atuais, facilitando tarefas do dia a dia, assim como a auto-
matização nas fábricas. Porém, o uso excessivo de algumas máquinas movidas à combustão pode tra-
zer problemas socioambientais devido à emissão de gases poluentes na atmosfera, assim como o uso 
de combustíveis de fontes não renováveis. Verifique se todos percebem também que a substituição da 
mão de obra humana por máquinas que aumentam a produtividade nas indústrias altera o índice de 
emprego e desemprego populacional.

Terceira etapa – Produção de material para divulgação 
Nesta etapa, os alunos, divididos em grupos, produzirão jornais físicos e digitais com as informa-

ções discutidas e pesquisadas durante o projeto para compartilhar com as demais turmas da escola, os 
familiares e a comunidade local. 

Aulas 8 e 9

Dicas 

A participação do professor de Língua Portuguesa é importante para instruir os alunos a organizar as ideias 
em um artigo de jornal. 

Reserve previamente a sala de informática para a produção do corpo do texto do jornal.

Peça aos alunos que analisem e organizem os dados obtidos na pesquisa realizada na biblioteca. 
Explique que cada grupo deverá escrever textos autorais, em forma de artigo, para montar um jornal. 
Ressalte que este tem como objetivo principal demonstrar a evolução das máquinas com o tempo, o 
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uso de diferentes tipos de combustível, assim como problemas socioambientais causados pela produ-
ção e uso desses materiais e máquinas.

Durante a coleta de dados e na produção do material, os alunos desenvolvem as habilidades de 
leitura, escrita, criação, pesquisa, organização e a criatividade, além de poder compartilhar com a co-
munidade saberes de caráter social, ambiental e tecnológico adquiridos durante o processo. 

Prepare previamente um modelo de jornal para facilitar a confecção. Cada grupo deverá preen-
cher por completo o modelo distribuído. Veja a seguir um exemplo de modelo. 

Os alunos devem ficar atentos à construção do modelo e consultar os registros feitos até o momen-
to durante as atividades propostas. Oriente-os e desenvolver o corpo do texto na sala de informática, 
onde poderão procurar outras informações relevantes (ou imagens) para a produção do material, caso 
seja necessário. 

Para finalizar, solicite que os grupos entreguem seus artigos e avalie suas produções.

Aulas 10 e 11

Dicas 

A participação do professor de Língua Portuguesa é fundamental para orientar a correção dos textos produzidos.

Retome as informações inseridas nos artigos do jornal. Aproveite a oportunidade para conversar 
sobre as adequações de estilo, gênero textual, estrutura e conceitos necessários em cada grupo. Estipu-
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le um tempo para que os grupos se reúnam e façam as correções necessárias. Projete os jornais e pro-
ponha que cada grupo apresente seu material aos colegas. 

Durante as apresentações, sugira que os alunos discutam cada tema. Assegure um ambiente com 
respeito, livre expressão de ideias e posicionamentos. Depois, proponha que unam todas as páginas 
elaboradas para o jornal em um arquivo. Providencie a impressão de várias cópias e peça que as entre-
guem a alunos de outras turmas, familiares e membros da comunidade escolar. Além disso, proponha 
que a versão digital seja compartilhada nas redes sociais e blog da escola.

Dicas 

Na entrega das versões finais, os alunos podem apresentar o tema do jornal ao leitor como incentivo a leitura.

Verifique com a direção da escola a possibilidade de distribuir os jornais para a população do entorno ou a 
criação de uma versão digital para ser divulgada em site ou blog da escola.

Proposta de avaliação
Sugerimos que o projeto seja avaliado em conjunto com os professores de Língua Portuguesa,  

Geografia e Arte.

É necessário avaliar também a postura dos alunos no trabalho em grupo: interesse, participação, 
contribuição, interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. 

Autoavaliação
Planeje um momento para que os alunos realizem uma autoavaliação. Esse processo permite que 

eles reflitam sobre a própria aprendizagem. Eles podem procurar formas eficazes de obter conheci-
mentos tanto na vida escolar como na vida prática. Quando percebem que estão atuando na gestão de 
seus processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. A autoavaliação 
constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, pois propicia um momento indi-
vidual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como sobre aplicação na vida prática, e 
sobre  sua  própria  dedicação  no  processo.  Os  critérios  da  autoavaliação  podem  ser  estabelecidos
em conjunto.

O processo deve ser orientado, para que o aluno entenda a proposta e tome consciência de seu 
percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento das responsabilidades individuais e ressal-
tando a importância do empenho para o avanço dos estudos.

A seguir apresentamos uma sugestão de autoavaliação a ser feita após o término da sequência di-
dática. Foram estabelecidos critérios relacionados ao desenvolvimento das habilidades previstas para 
esta sequência didática e a atitudes associadas às competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Entendi as questões econômicas e os problemas socioambientais cau-
sados pela produção e o uso de materiais e máquinas?

Consegui avaliar as mudanças econômicas decorrentes do desenvol-
vimento de novos materiais e tecnologias?

Consegui avaliar as mudanças culturais e sociais decorrentes do de-
senvolvimento de novos materiais e tecnologias?

Expressei meus conhecimentos elaborando texto autoral com os da-
dos de pesquisa?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos avaliativos sugeridos a seguir procuram identificar o domínio dos alunos em relação 

aos conteúdos, às atitudes e ao atendimento das competências e habilidades desenvolvidas durante a 
realização do projeto. É responsabilidade do professor, em conjunto com a projeto pedagógico da es-
cola, definir intervenções e planos para mitigar os baixos níveis de suficiência dos alunos e possibilitar 
que eles tenham condições de avançar nos estudos. 

• Desempenho adequado (DA): indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em seus 
estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi -
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano em 
que se encontra. 

• Desempenho suficiente (DS): indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar os estudos, 
mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da aprendiza-
gem durante o próximo bimestre.

• Desempenho insuficiente (DI): indica que o aluno não tem possibilidade de avançar nos estudos 
de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de plano de acompanhamento no desenvolvi-
mento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além 
de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir nos estudos, e portanto terá muitos objeti-
vos novos para alcançar, o que originará dificuldades adicionais, que devem ser mediadas e enca-
minhadas pelo professor.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Conseguiu argumentar sobre as questões econômicas 
e problemas socioambientais causados pela produção 
e pelo uso de materiais e máquinas?

Conseguiu avaliar mudanças econômicas decorrentes 
do desenvolvimento de novos materiais e novas tec-
nologias?

Conseguiu avaliar mudanças culturais e sociais de-
correntes do desenvolvimento de novos materiais e 
tecnologias?

Expressou seus conhecimentos ajudando a elaborar o 
jornal com os dados de pesquisa?

Participou das atividades propostas em sala de aula?

Respeitou a opinião dos colegas durante as discussões?

Participou das atividades em grupo, dando apoio
aos colegas?

Desempenho geral 

Cronograma

Atividade
Primeira etapa

(Aulas de 1 a 5)

Segunda etapa

(Aula 6 a 7)

Terceira etapa

(Aulas 8 a 12)

Introdução X

Pesquisa histórica X

Elaboração de textos informativos X

Apresentação e discussão dos textos X
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Atividade
Primeira etapa

(Aulas de 1 a 5)

Segunda etapa

(Aula 6 a 7)

Terceira etapa

(Aulas 8 a 12)

Pesquisas X

Produção dos artigos  X

Apresentação dos artigos produzidos X

Elaboração do jornal X

Entrega dos jornais a escola ou bairro X
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Apresentação
Este Material do Professor – Digital reúne estratégias para o trabalho didático-pedagógico com 

a área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental II, apresentando propostas 
que contribuem para o encaminhamento das ações docentes e visam, sobretudo, à promoção, ao 
atendimento e ao desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para essa área do conhecimento.

As propostas que compõem este material digital são apoiadas em sua maior parte na aprendizagem 
ativa e no letramento científico. Elas estão dispostas em temas de acordo com a organização dos conteú-
dos no Livro do Aluno e alinhadas com as habilidades dispostas na BNCC, podendo ser aplicadas tanto 
de modo paralelo ao Material do Professor da coleção impressa como de modo independente.  

Neste Material do Professor – Digital, incentiva-se a conquista da autonomia pelo estudante, de 
maneira que ele se aproprie de conhecimentos científicos e outros saberes importantes para a vida 
social, pois são privilegiadas as práticas que promovem sua interação direta com o conteúdo. O pa-
pel do professor volta-se para a mediação, o incentivo, a organização, as articulações, os ajustes e fe-
chamentos conceituais e, finalmente, para a avaliação, parte fundamental do processo pedagógico, 
que exige domínio metodológico do ensino de Ciências.

O material digital está organizado em bimestres e compõe-se dos seguintes elementos:

• quatro planos de desenvolvimento bimestral;
• três sequências didáticas promotoras do desenvolvimento de habilidades propostas na BNCC;
• dez  questões  para  acompanhamento  de  aprendizagem  vinculadas  às  habilidades,  com  

gabarito comentado e proposta de reorientação pedagógica com base em desempenho;
• um projeto integrador, proposta interdisciplinar de contextualização da aprendizagem para o 

aluno, que busca favorecer o desenvolvimento das competências gerais e das habilidades esta-
belecidas pela BNCC em Ciências e em outros componentes disciplinares. 

Planos de desenvolvimento bimestral para o 8o ano

Plano de desenvolvimento do 1o bimestre

• Sequência didática 1 – Puberdade e transformações
• Sequência didática 2 – Saber para poder escolher: métodos contraceptivos
• Sequência didática 3 – Precauções e perigos: mitos e verdades sobre as principais IST
• Proposta de avaliação bimestral
• Projeto integrador – Sexualidade: Prevenção de IST e gravidez indesejada

Plano de desenvolvimento do 2o bimestre

• Sequência didática 1 – Diferenciando reprodução assexuada e sexuada
• Sequência didática 2 – Você já observou a Lua hoje?
• Sequência didática 3 – Movimentos de rotação, translação e ângulo de inclinação da Terra
• Proposta de avaliação bimestral
• Projeto integrador – A dinâmica do planeta Terra no Sistema Solar
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Plano de desenvolvimento do 3o bimestre

• Sequência didática 1 – Massas de ar e correntes marítimas influenciando os climas
• Sequência didática 2 – Clima e previsão do tempo atmosférico
• Sequência didática 3 – Alterações climáticas e equilíbrio ambiental
• Proposta de avaliação bimestral
• Projeto integrador – A previsão do tempo no dia a dia

Plano de desenvolvimento do 4o bimestre

• Sequência didática 1 – Energia: todos precisam dela!
• Sequência didática 2 – O consumo energético dos equipamentos elétricos
• Sequência didática 3 – Implicações socioambientais da energia elétrica
• Proposta de avaliação bimestral
• Projeto integrador – A energia no cotidiano
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Correlação entre BNCC, plano bimestral e Manual do Professor 
impresso

Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

1

Mecanismos
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI08

EF08CI11
1. Puberdade e 
transformações

Unidade 1 – Vida e reprodução
Capítulo 2 – Sexualidade e vida

Mecanismos 
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI09

2. Saber para po-
der escolher: mé-
todos contracepti-
vos

Unidade 1 – Vida e reprodução
Capítulo 4 – Saúde e sexualidade

Mecanismos
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI10

3. Precauções e 
perigos: mitos e 
verdades sobre as 
principais IST

Unidade 1 – Vida e reprodução
Capítulo 4 – Saúde e 
sexualidade

Projeto integrador – Sexualidade: Prevenção de IST e gravidez 
indesejada

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

EF08CI09

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

EF08CI10

Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de pa-
péis sociais EF69LP06

Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores, seus elementos constituti-
vos e adequação para determinado conjunto de dados EF08MA23

Porcentagens EF08MA04

Processos de criação EF69AR06

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais EF08GE01

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e África EF08GE18
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Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

2

Mecanismos 
reprodutivos EF08CI07

1. Diferenciando 
reprodução asse-
xuada e sexuada

Unidade 1 – Vida e reprodução
Capítulo 1 – A reprodução

Sistema Sol,
Terra e Lua
Clima

EF08CI12
2. Você já obser-
vou a Lua hoje?

Unidade 3 – O planeta em que 
vivemos
Capítulo 9 – Sol, Terra e Lua

Sistema Sol, 
Terra e Lua
Clima

EF08CI13

3. Movimentos de 
rotação, transla-
ção e ângulo de 
inclinação da Terra

Unidade 3 – O planeta em que 
vivemos
Capítulo 9 – Sol, Terra e Lua

Projeto integrador – A dinâmica do planeta Terra no Sistema Solar

Porcentagens EF08MA04

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima EF08CI12

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima EF08CI13

Processos de criação EF69AR06

Materialidades EF69AR05

Estilo EF69LP18

Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

3

Clima EF08CI14

1. Massas de ar e 
correntes maríti-
mas influenciando 
os climas

Unidade 3 – O planeta em 
que vivemos
Capítulo 10 – Clima e previ-
são do tempo

Clima EF08CI15
2. Clima e previ-
são do tempo 
atmosférico

Unidade 3 – O planeta em 
que vivemos
Capítulo 10 – Clima e previ-
são do tempo

Clima EF08CI16

3. Alterações
 climáticas e 
equilíbrio 
ambiental

Unidade 3 – O planeta em 
que vivemos
Capítulo 10 – Clima e previsão 
do tempo

Projeto integrador – A previsão do tempo no dia a dia

Clima EF08CI15

Distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais EF08GE01

Diversidade e dinâmica da população mundial e local EF08GE03

Estratégias de produção: planejamento e produção de apresentações orais EF69LP38

Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis 
sociais EF69LP06
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Porcentagens EF08MA04

Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores, seus elementos constituti-
vos e adequação para determinado conjunto de dados EF08MA23

Processos de criação EF69AR06

Bimestre
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Sequências 
didáticas

No Livro do Aluno

4

Fontes e tipos de 
energia
Cálculo de consu-
mo de energia 
elétrica

EF08CI01

EF08CI03
1. Energia: todos 
precisam dela!

Unidade 4 – Matéria e energia
Capítulo 12 – Fontes e tipos 
de energia
Capítulo 13 – Transformação 
de energia

Cálculo de consu-
mo de energia 
elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de 
energia elétrica

EF08CI02

EF08CI04

EF08CI05

2. O consumo 
energético dos 
equipamentos 
elétricos

Unidade 4 – Matéria e energia
Capítulo 14 – energia elétrica 
e seus usos

Fontes e tipos de 
energia
Uso consciente de 
energia elétrica

EF08CI01

EF08CI06

3. Implicações so-
cioambientais da 
energia elétrica

Unidade 4 – Matéria e energia
Capítulo 12 – Fontes e tipos 
de energia

Projeto integrador: A energia no cotidiano

Cálculo de consumo de energia elétrica EF08CI02

Circuitos elétricos EF08CI04

Uso consciente de energia elétrica EF08CI05

Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais do texto EF69LP03

Relação do texto com o contexto de produção e experimentação de pa-
péis sociais EF69LP06

Planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais EF69LP09

Conversação espontânea EF89LP27

Porcentagens EF08MA04

Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores, seus elementos constitu-
tivos e adequação para determinado conjunto de dados EF08MA23

Contextos e práticas EF69AR03

Elementos da linguagem EF69AR04

Processos de criação
EF69AR06
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Plano de desenvolvimento do 1o bimestre
Este plano para o 1o bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e 

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam quatro habilidades propos-
tas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): EF08CI08, EF08CI09, EF08CI10 e EF08CI11, rela-
cionadas aos objetos de conhecimento Mecanismos reprodutivos e Sexualidade. Essas habilidades 
são desenvolvidas na Unidade 1 do Livro do Aluno, e o trabalho proposto aqui pode ser realizado 
de modo paralelo ao material impresso ou de modo independente. 

A compreensão dessas habilidades tem grande alcance individual e social, e  contribui para o 
desenvolvimento socioemocional do aluno. Nesse momento de transição para a adolescência, co-
nhecer a morfologia e a fisiologia dos órgãos reprodutivos e os processos que regem a sexualidade e 
a reprodução humanas, para além da apropriação dos saberes científicos, auxilia os jovens a enten-
derem as transformações típicas e conflitantes da puberdade, que influenciam suas emoções, pensa-
mentos e relacionamentos. Esse entendimento pode ainda promover seu crescimento e um convívio 
social saudável. 

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com igualdade, respeito à diversidade de posicio-
namentos, sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
projeto integrador, recursos apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais 
e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alunos se conscientizem dos riscos de 
contrair uma infecção sexualmente transmissível (IST) e conheçam formas de preveni-las, bem como 
estejam informados dos métodos contraceptivos a fim de evitar a gravidez precoce.

Para finalizar o plano bimestral, são propostas dez questões para acompanhamento da aprendi-
zagem, seguidas de gabarito,  reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual, 
para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades propostas para o período e nas reu-
niões de conselho de classe, pais ou responsáveis.
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RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 1o BIMESTRE

Sequências 
didáticas

Objetos de
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Puberdade e 
transformações

Mecanismos 
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI08 – Analisar e explicar as 
transformações que ocorrem na 
puberdade considerando a atuação 
dos hormônios sexuais e do sistema 
nervoso.

EF08CI11 – Selecionar argumentos que 
evidenciem as múltiplas dimensões da 
sexualidade humana (biológica, 
sociocultural, afetiva e ética).

Unidade 1 – Vida e re-
produção
Capítulo 2 – Sexualida-
de e vida

2. Saber para poder 
escolher: métodos 
contraceptivos

EF08CI09 – Comparar o modo de ação 
e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a 
necessidade de compartilhar a 
responsabilidade na escolha e na 
utilização do método mais adequado à 
prevenção da gravidez precoce e 
indesejada e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST).

Unidade 1 – Vida e re-
produção
Capítulo 4 – Saúde e 
sexualidade

3. Precauções e peri-
gos: mitos e verda-
des sobre as princi-
pais IST

EF08CI10 – Identificar os principais 
sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas DST (com 
ênfase na aids), e discutir estratégias e 
métodos de prevenção.

Unidade 1 – Vida e re-
produção
Capítulo 4 – Saúde e se-
xualidade

PROJETO INTEGRADOR — SEXUALIDADE: PREVENÇÃO DE IST E GRAVIDEZ INDESEJADA

Objetos de
conhecimento

Habilidades

Mecanismos 
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI09 – Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos 
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização 
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST).

Mecanismos 
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI10 – Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 
algumas DST (com ênfase na aids), e discutir estratégias e métodos de prevenção.

Relação do texto 
com o contexto de 
produção e experi-
mentação de papéis 
sociais determinado 
conjunto de dados

EF69LP06 – Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de 
leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 
apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas 
de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc. – cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem ser 
indicadas, além de um link para a licença.



8

dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, 
de comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger 
(vlogueiro) etc., como forma de compreender as condições de produção que envolvem a 
circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor. 

Gráficos de barras, 
colunas, linhas ou 
setores, seus ele-
mentos constitutivos 
e adequação para 
determinado 
conjunto de dados

EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um 
conjunto de dados de uma pesquisa. 

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

Processos de criação
EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Distribuição da po-
pulação mundial e 
deslocamentos po-
pulacionais

EF08GE01 – Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores 
históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população 
humana pelos continentes.

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

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

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (10 questões)
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Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os seguintes objetivos:

1. Reconhecer e discutir as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem durante a puberdade.

2. Perceber as características sexuais secundárias e relacioná-las com a ação dos hormônios sexuais.

3. Conhecer e comparar os principais métodos contraceptivos e seus efeitos.

4. Discutir sobre a necessidade de cuidar do próprio corpo.

5. Identificar os riscos e as consequências da gravidez precoce e indesejada. 

6. Conhecer as principais IST, suas formas de transmissão e métodos eficazes de prevenção.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades previs-
tas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas foram pensadas com base em conteúdos selecionados do Li-
vro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que o professor possa diagnosti -
car o repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise de informações e facilitan-
do a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa interagir 
com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado pe-
las interações entre os estudantes, entre elas o compartilhamento de informações, que pode ocorrer 
nas atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discus-
sões. Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior 
ou menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a defini-
ção de trabalhos individuais ou em grupo.

No caso específico dos objetos de conhecimento Mecanismos reprodutivos e Sexualidade, em 
função do modo como a abordagem e as propostas são feitas, há risco de conflito, constrangimento,  
introspecção excessiva, timidez ou sentimento de vergonha. O aluno pode ter muita curiosidade a 
respeito do tema e, igualmente, falta de informação adequada. A família pode tanto delegar essa 
formação para a escola como não aprovar a transmissão desses conhecimentos. 

Nesse cenário, o professor alcançará melhores resultados se incentivar o respeito ao outro, enca-
rando as dúvidas e comentários dos alunos com naturalidade, dando valor a cada experiência rela-
tada, evitando uma postura punitiva ou julgadora e permitindo a expressão livre de ideias, opiniões 
e depoimentos. Ou seja, o ambiente na sala de aula deve ser extremamente propício à discussão des-
sa temática, que, em diversos aspectos, ainda é tratada com obscuridade, como um tabu. É preciso 
ficar claro que tratar o assunto desse modo não significa incentivar a prática sexual precoce, mas 
algo necessário para a apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento de posturas responsá-
veis, adequadas à aprendizagem e à formação ética.

Tendo isso em vista,  algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades 
propostas no 1º bimestre são:

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem ser 
indicadas, além de um link para a licença.



10

(EF08CI08) 
• Selecionar textos e imagens que abordam o tema.
• Discutir com a turma estudos de caso, de modo que eles compreendam as transformações no 

corpo durante a puberdade.  
(EF08CI09)
• Selecionar textos e materiais de campanhas de prevenção contra as IST para mostrar aos alu-

nos.
• Propor questionamentos que levem à reflexão e ao debate.
(EF08CI10)
• Organizar atividades de pesquisa sobre diversas IST.
• Selecionar textos e materiais que discutam diversos aspectos da aids e apresentá-los aos alu-

nos.
(EF08CI11) 
• Propor a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.
• Apresentar estudos de caso sobre a sexualidade e suas múltiplas dimensões.

Informações para o professor

O Ministério da Saúde decidiu substituir a expressão Doença Sexualmente Transmissível (DST) por 
Infecção Sexualmente Transmissível (IST), pois não necessariamente uma pessoa infectada por esse tipo de 
enfermidade desenvolve algum sinal ou sintoma, e o termo infecção pode se referir a períodos assintomáticos. 
Neste documento, passamos a utilizar o termo IST sempre que possível – em grande parte do material 
informativo disponível, a terminologia utilizada é DST, por essa razão em certos momentos não foi adequada 
a troca do termo para IST. Informe os alunos sobre a nova nomenclatura e converse sobre essa questão.

Para mais informações acesse: <www.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-
ist-no-lugar-de-dst>; acesso em: 4 jun. 2018.

Sugestão de atividades recorrentes
No trabalho com o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas ativida-

des que possibilitam trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de 
Ciências da Natureza, como as listadas a seguir:

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.
• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento 

de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo a propiciar um ambien-
te colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar 
informações com a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos em vez da cópia de textos prontos, com a 
divulgação aos colegas ou à comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos variados contribui para que o professor identifique mais rapidamente 
as dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativida-
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des diversificadas, com a retomada dos conteúdos essenciais que não foram compreendidos pelos 
alunos. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,  

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnoló-
gicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e tam-
bém participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em di-
ferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender,  utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e ex-
periências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer esco-
lhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida,  com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e de-
fender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global,  
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e  
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencia-
lidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10)
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Competências específicas de Ciências da Natureza a serem 
alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento ci-
entífico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a 
sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo 
do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, de-
mocrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tec-
nologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 
relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a 
si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos soci-
ais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das 
Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversida-
de humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde indi-
vidual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 322)
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Recurso para o professor

• FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial  
numa proposta de respeito às diferenças. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

O livro traz propostas de como a educação sexual pode ser trabalhada com crianças e jovens, em distintos níveis 
de escolarização: na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

• LOURO, Guarica Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. São Paulo: Vozes, 2014.

Obra que aborda conceitos e teorias recentes sobre as relações do gênero com a sexualidade e suas implicações 
para as práticas educativas atuais. 

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades 

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar 
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente vão ajudar o aluno a resolver demandas 
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habili-
dades nelas compreendidas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos es-
colares, promovendo a construção de saberes e conhecimentos, atitudes e valores.

1. EF08CI08 – Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.

2. EF08CI09 – Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justi-
ficar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método 
mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DST).

3. EF08CI10 – Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algu-
mas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.

4. EF08CI11 – Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 
humana – biológica, sociocultural, afetiva e ética.
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Sequências didáticas
A seguir, são apresentadas três sequências didáticas referentes ao tema Sexualidade, cujo obje-

tivo é proporcionar aos alunos o desenvolvimento das habilidades EF08CI08, EF08CI09, EF08CI10 e 
EF08CI11.

Para desenvolver essas habilidades, associadas aos objetos de conhecimento Mecanismos re-
produtivos e  Sexualidade,  as  sequências  abordam  as  características  sexuais  secundárias,  bem 
como conceitos e dimensões da sexualidade e suas relações na sociedade contemporânea. São pro-
postas didático-pedagógicas que problematizam os conteúdos e consideram o aluno ativo no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, trazendo questões que exigem estudo, diálogo, elaboração de argu-
mentos e trabalho em grupo para serem resolvidas.

O papel da escola, em todas as instâncias, é formar um aluno crítico, que possa se expressar 
com segurança, fazendo uso adequado de conceitos, ideias e princípios relativos à temática discuti-
da, ao mesmo tempo que se mantém aberto ao diálogo, respeitando expressões ou manifestações 
diferentes das suas. O respeito às diferenças é um tema precípuo na temática da sexualidade, já 
que esta intercepta as transformações físicas e psicológicas que ocorrem com cada pessoa no perío-
do da puberdade. É importante ressaltar que, assim como cada indivíduo apresenta suas peculiari-
dades, esse período também se apresenta de modo distinto para cada um. 

O papel do professor é criar oportunidades de aprendizagem, organizando situações nas quais 
os alunos possam refletir e discutir com os colegas, construindo coletivamente o conhecimento. 
Além de promover a alfabetização científica, os assuntos discutidos nas aulas de Ciências podem 
contribuir para que os jovens conheçam as transformações físicas e psicológicas características da 
puberdade e pratiquem o autocuidado com a saúde para melhorar sua qualidade de vida. Cabe ao 
professor transmitir informações objetivas e científicas e propor discussões sobre elas, evitando en-
dossar ou reproduzir estereótipos ou concepções do senso comum sobre a sexualidade. 

Nesse processo, os alunos devem se tornar capazes de diferenciar sexo e sexualidade e adquirir 
uma visão crítica da atribuição de comportamentos restritos a meninos/homens ou meninas/mulhe-
res. Assim, é preciso evitar uma abordagem estritamente biológica e buscar compreender os aspectos 
socioemocionais das transformações ocorridas na puberdade, perceber ideias preconceituosas e pejo-
rativas sobre o tema (visão estritamente heterossexual da sexualidade; valorização de um padrão 
corporal construído pela mídia, especialmente do corpo feminino; padrões “corretos” para expressão 
da sexualidade masculina e feminina), dialogar sobre elas, compreender as diferenças biológicas en-
tre os sexos masculino e o feminino e como essas diferenças são tratadas social e culturalmente. 
Deve-se também propor debates sobre os novos papéis de homens e mulheres no mercado de traba-
lho, no cuidado com os filhos, na participação política, esportiva e cultural e em outros espaços da 
sociedade.
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Informações para o professor

Embora a BNCC seja a referência para o trabalho a ser desenvolvido na área de Ciências da Natureza, não 
se propõe que ela seja sinônimo de currículo, cabendo às escolas enriquecer suas propostas pedagógicas e 
ampliar a abordagem dos conceitos obrigatórios em contextos que são significativos para os próprios alunos. 
Assim, sugerimos ao professor a leitura de material complementar antes de aplicar a sequência sugerida ou 
discutir os conteúdos sumarizados nesta unidade: 

• BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 436.

• BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 
Temas transversais: Orientação Sexual. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 52.

• BRASIL. Ministério da Saúde. Manual do multiplicador: adolescente/coordenação nacional de doenças 
sexualmente transmissíveis e Aids. Brasília, 1997.

1. Puberdade e transformações

Objetivos de aprendizagem
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Reconhecer e discutir as mudanças físicas e 
psicológicas que ocorrem no corpo durante 
a puberdade.
Identificar a ação dos hormônios na origem 
e/ou transformação das características 
secundárias e a relação com o sistema 
nervoso.
Propiciar o reconhecimento e o diálogo em 
relação às transformações físicas e psicoló-
gicas que ocorrem na puberdade.
Engendrar a possibilidade de os alunos 
construírem uma imagem positiva de si 
mesmos, além de apontar dúvidas e angús-
tias sobre essas mudanças.

Mecanismos 
reprodutivos
Sexualidade

EF08CI08 – Analisar e explicar as 
transformações que ocorrem na 
puberdade considerando a atuação 
dos hormônios sexuais e do sistema 
nervoso.

EF08CI11 – Selecionar argumentos que 
evidenciem as múltiplas dimensões 
da sexualidade humana (biológica, 
sociocultural, afetiva e ética).

Duração
3 aulas

Material:
• lousa e giz;

• folhas de papel A4;

• cópias do poema “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, de Luís Vaz de Camões;

• cópias do texto “Por que a adolescência é uma fase tão difícil?”, de Geiza Martins.
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Onde realizar
Sala de aula e, se possível, sala de informática.

Introdução do tema
Esta sequência prioriza a discussão das transformações psicológicas e físicas da puberdade, 

bem como aspectos relacionados à sexualidade e ao sexo. O objetivo é fomentar a reflexão sobre o 
tema sob diferentes perspectivas e contextos, de modo que o aluno reconheça e aceite as mudanças 
que ocorrem com ele e as que ocorrem com outras pessoas, evitando quaisquer formas de precon-
ceito ou discriminação.

As atividades propostas não pretendem ser diretivas e devem ser realizadas respeitando seu ca-
ráter pedagógico e coletivo, não se caracterizando, portanto, como aconselhamento individual ou 
psicoterapêutico. Isso significa que as diferentes temáticas da sexualidade devem ser trabalhadas 
dentro dos limites da ação pedagógica com destaque para conteúdo, conceitos e habilidades relevan-
tes. 

Os temas e a organização das aulas foram propostos considerando que, durante o desenvolvi-
mento intelectual e social dos alunos, é importante preconizar diálogos e atividades problematiza-
doras de modo que a educação sexual promovida na escola possibilite questionamentos a respeito 
das representações da sexualidade. 

Dicas de organização ou cuidados

Esta sequência didática prevê a duração de três aulas de cinquenta minutos. No entanto, precisamos 
considerar a natureza multifacetada, heterogênea e instável da temática, cuja abordagem privilegia mais o 
fazer perguntas do que a elaboração de respostas corretas. A intencionalidade da ação pedagógica é ser 
dialógica, problematizadora e dinâmica. Além disso, ressalta-se a importância de debates e sistematização do 
conteúdo, fundamentais para o amadurecimento pessoal e cognitivo.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas é importante considerar que as 
compreensões científicas devem ser trabalhadas de maneira articulada com as ideias veiculadas pela mídia e 
pelos alunos. Portanto, as atividades sugeridas objetivam promover a aprendizagem ativa por meio do uso 
de diferentes recursos e estratégias, as quais contribuirão para fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. 
Além disso, o professor tem autonomia para apropriar-se genuinamente deste material, acomodando 
pedagogicamente os conteúdos para que a condução das atividades seja realizada de forma segura e 
coerente. 

Planejamento 

Aula 1 – Transformações: vamos identificá-las?

Inicie a aula encaminhando os alunos para a sala de informática, se houver disponibilidade, ou 
utilize o espaço da sala de aula. Distribua cópias do poema “Mudam-se os tempos, mudam-se as 
vontades”, de Luís Vaz de Camões.
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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança:

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,

Diferentes em tudo da esperança:

Do mal ficam as mágoas na lembrança,

E do bem (se algum houve) as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,

Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto,

Que não se muda já como soía.

CAMÕES, Luís Vaz de. “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. In: ______. Sonetos. Disponível em: 
<www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000164.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2018.

Solicite a participação dos alunos na leitura, pedindo a um ou mais voluntários que o leiam 
para o restante da turma. Aproveite esse momento de leitura compartilhada para esclarecer dúvi-
das de vocabulário. Depois, faça a seguinte sequência de perguntas a eles:

1. O texto trata das mudanças que passamos ao longo da vida. Quais as principais mudanças 
pelas quais um ser humano passa desde bebê até tornar-se adulto?

Os alunos podem responder que os bebês crescem, aprendem a andar e a falar, tornam-se cri-
anças, depois adolescentes e, enfim, adultos. Eles podem se lembrar também de característi-
cas de maturidade psicológica, ser mais autônomo e responsável. 

2. Quando um bebê nasce, como diferenciamos um menino de uma menina? 

Os alunos devem chegar à conclusão de que os órgãos sexuais externos são as principais carac-
terísticas que distinguem indivíduos do sexo masculino e do feminino. Essas são as caracte-
rísticas sexuais primárias. 

3. Quais são as principais mudanças identificadas na puberdade? 

4. Entre essas mudanças, estão o aparecimento das características sexuais secundárias, provo-
cadas pela ação de hormônios. Vocês saberiam citar algumas delas?

5. As transformações são idênticas para todos os indivíduos que entram na puberdade? Por quê?

Após a realização dessas perguntas, faça uma leitura compartilhada com os alunos do texto 
“Por que a adolescência é uma fase tão difícil?”, de Geiza Martins, publicado no  site da revista 
Mundo Estranho (disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-a-adolescen
cia-e-uma-fase-tao-dificil/>; acesso em: 27 ago. 2018). É importante que o professor entregue uma 
cópia a cada aluno. Vale lembrar que esse momento pode ser usado para o esclarecimento de dúvi-
das de vocabulário ou acerca do conteúdo e podem ser feitas interrupções para propor diálogos e 
comentários sobre aspectos relevantes do tema tratados no texto. Após a leitura, peça aos alunos 
que discutam as questões a seguir.
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Atividades

• Quais são as dificuldades enfrentadas pelos adolescentes no período da puberdade?

• Por que a voz dos adolescentes muda? 

Informações para o professor

Essas atividades têm como objetivos suscitar uma “tempestade de ideias” nos alunos, incentivá-los a 
exteriorizar as mudanças físicas e psicológicas que estão ocorrendo durante essa fase da vida e levá-los a 
perceber que muitos colegas compartilham os mesmos pensamentos. É importante se mostrar aberto e 
seguro para ouvi-los e valorizar as respostas apresentadas sem demonstrar sinais de preconceito ou 
incredulidade. O grande desafio, ao falar sobre essa temática, é preservar a intimidade dos jovens e não 
culpá-los por manifestações ou dúvidas acerca da sexualidade. 

Durante o diálogo com os alunos, trabalhe questões fundamentais sobre a sexualidade: como gostar e 
cuidar do próprio corpo e respeitá-lo tanto no aspecto físico como no psicológico. O respeito a si próprio, ao 
seu corpo e aos seus sentimentos é a base para a possibilidade de um relacionamento enriquecedor com o 
outro. O questionamento que interfere na autoimagem e na autoestima das crianças e dos jovens. 

Recursos para o professor

• Geração Saúde 2 – As grandes transformações da puberdade. TV Escola, 2010. 

Vídeo que trata das transformações da puberdade a partir de personagens da vida real. Disponível em: 
<https://tvescola.org.br/tve/video/geracao-saude-2-as-grandes-transformacoes-da-puberdade>. 
Acesso em: 24 jun. 2018.

Solicite aos alunos que se organizem em uma roda de conversa e escute as respostas dadas às 
questões propostas. Verifique se citam algumas mudanças físicas que ocorrem durante a puberda-
de, por exemplo: mudança de voz, que se torna mais grave; pele mais oleosa, que pode produzir 
espinhas; início da produção de esperma; início do ciclo menstrual; desenvolvimento dos seios;  
crescimento de pelos em locais onde não havia; crescimento acelerado de ossos e músculos.

Dica de organização

Se os alunos se mostrarem tímidos e envergonhados, em vez de uma roda de conversa, peça a cada um 
que escreva um texto breve sobre as mudanças que estão ocorrendo no corpo durante a puberdade e o que 
sentem em relação a isso. Recolha os textos dos alunos e analise-os, retomando-os na próxima aula. Se 
possível, faça um gráfico com os assuntos mais comentados para trabalhá-lo com os alunos.

Retome os conceitos de características sexuais primárias e secundárias. Lembre-os de que, em 
relação às características sexuais secundárias, não existe um padrão, e, portanto, elas não se apre-
sentam da mesma forma nem no mesmo ritmo em todas as meninas ou em todos os meninos, pois  
podem depender de influência genética e até da alimentação de cada um. Discuta também a ação 
dos hormônios e as mudanças desencadeadas por eles. 

Para finalizar, peça aos alunos que façam um desenho que represente a puberdade e criem um 
pequeno texto para acompanhá-lo. 
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Recursos para o professor

Prepare-se previamente para as discussões sobre puberdade e sexualidade. Abaixo estão dispostos alguns 
materiais que poderão auxiliá-lo.

• GURGEL, T. O despertar da sexualidade. Nova Escola, 2010. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/433/o-despertar-da-sexualidade>. Acesso em: 28 jun. 2018.

O texto aborda as manifestações da sexualidade, exemplificando situações e perguntas que poderão ocorrer em 
sala de aula e apontando posicionamentos e estratégias que os professores podem adotar nesse contexto. 

• Pensamento infantil – Sexualidade. Nova Escola, 2010. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/3960/pensamento-infantil-sexualidade>. Acesso em: 28 jun. 2018.

O vídeo traz uma abordagem muito interessante sobre a sexualidade, uma vez que exemplifica e discute como 
ela está presente e se manifesta em atitudes cotidianas desde a primeira infância. Por meio dele é possível perceber 
que a sexualidade é intrínseca e subjacente a determinadas ações e falas e não deve ser tratada estritamente em seu 
aspecto sexual. É importante entender o processo de construção da sexualidade, bem como as nuances culturais 
que a constituem, além de desmistificar a ideia de que a sexualidade “surge” apenas na adolescência, quando é 
necessário falar sobre sexo.

• MARTINS, A. R. A busca da identidade na adolescência. Nova Escola, 2010. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/401/a-busca-da-identidade-na-adolescencia>. Acesso em: 28 jun. 2018.

 O texto discute as mudanças físicas e psicológicas que acontecem durante a puberdade e o papel da escola 
nessa fase, além de trazer depoimentos de alunos do 9° ano dados por meio de um programa de troca de 
mensagens instantâneas.

Aula 2 – Sexualidade: vamos falar sobre isso?

Dica de organização

Antes de iniciar a aula, é primordial ter em mente a diferença entre sexo e sexualidade e também estar 
aberto aos mais diversos argumentos e perguntas que podem ocorrer durante as discussões. Para mais 
informações, assista ao vídeo As diferenças entre sexo e sexualidade, de Mary Neide Damico Figueiró, 
disponível em buscadores de vídeo e facilmente encontrado na internet.

Inicie a aula retomando com os alunos os principais pontos discutidos na aula anterior, bem 
como as dúvidas comuns. Sintetize os aspectos mais importantes levantados por eles procurando 
mostrar que a noção de sexualidade entrelaça elementos da história dos indivíduos e dos grupos 
sociais e envolve valores socialmente construídos, tabus, crenças, cultura e religião. 

Depois, divida a sala em grupos e projete ou copie na lousa os casos abaixo. Os grupos vão dis-
cuti-los e escrever a conclusão a que chegaram em cada um deles.
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Estudo de casos

Caso 1

Mauro e Clarice são casados há dez anos e têm três filhos. Em uma conversa com o marido,  
Clarice lhe disse que não queria mais ter filhos e sugeriu a Mauro que fizesse uma deferectomia. 
Mauro não concordou e disse que esse procedimento o deixaria impotente (incapaz de ter ereções). 
Decidiram, então, consultar um médico especialista para esclarecer essa questão.

O que o médico explicou a eles sobre o procedimento?

Caso 2 

Marina e Carol são amigas desde crianças. Conversam sobre tudo e trocam confidências. Um 
dia, Marina contou a Carol que sempre sonhou ter um irmão, mas sua mãe, por um problema de 
saúde, precisou retirar os dois ovários, inviabilizando a possibilidade de engravidar novamente. 
Inconformada, Marina perguntou a Carol: “Amiga, se o embrião se desenvolve no útero, porque a 
minha mãe não pode ter outro filho?”. 

O que você responderia para Marina? 

Caso 3

Paulo e Gustavo conversavam sobre a aula “Da concepção ao nascimento”, e Paulo contou que 
a mãe tinha 52 anos e estava passando por um período de estresse durante a menopausa. Já Gusta-
vo disse ao colega que a mãe, que tem 45 anos, ainda não enfrentou esse período e que ele não en -
tendia por que as mulheres paravam de menstruar. 

Como Paulo poderia explicar a menopausa a Gustavo? 

A resolução de casos é um exemplo de metodologia ativa muito interessante para que o aluno 
desenvolva habilidades de pesquisa, levantamento de hipóteses, trabalho em grupo e formulação de 
respostas. Os casos propostos acima envolvem conceitos específicos: função do ovário e como ocorre, 
fisiologicamente, a liberação dos ovócitos e no que consiste o procedimento da deferectomia. Estimu-
le a troca de ideias e o diálogo entre os colegas do grupo. Se necessário, incentive a pesquisa no livro 
didático ou em diferentes fontes. Para finalizar, peça aos grupos que comparem as respostas dadas.
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Recursos para o professor

Prepare-se previamente para a discussão sobre os casos e temas relacionados em sala de aula. A seguir estão 
dispostos materiais que poderão auxiliá-lo.

• Manual da mulher com menopausa. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

O manual aborda conteúdos relacionados à sexualidade e características do período da menopausa.

• Vasectomia. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/197_vasectomia.html>. 
Acesso em: 28 jun. 2018.

O texto discute as características do processo de vasectomia ou deferectomia.

• MARTINS, A. R. Adolescentes com os hormônios a flor da pele. Nova Escola, 2010. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/1354/adolescentes-com-os-hormonios-a-flor-da-pele>. Acesso em: 28 jun. 2018.

O artigo discute as mudanças físicas e psíquicas e a construção da sexualidade na adolescência, ressaltando a 
importância da compreensão e do diálogo durante esse processo.

• Your love, your life: um guia prático para você se sentir mais confiante no sexo e nos relacionamentos. Instituto 
Kaplan. Disponível em: <www.kaplan.org.br/files/CartilhaEstudantes5AFsemCorte.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

Guia que apresenta informações sobre características sexuais, contracepção, gravidez, IST, entre outros.

Aula 3 – A questão da sexualidade: como abordar?

Dica de organização

Reserve previamente a sala de informática ou de vídeo para a exibição do vídeo durante a aula.

É possível observar uma relação entre o bullying e a puberdade, dado que nessa fase, os adoles-
centes passam por transformações corporais intensas – que não se dão da mesma forma para todos 
– e experimentam emoções conflitantes. Essas transformações precisam ser discutidas para que não 
sejam motivo de afastamento ou de brincadeiras entre colegas, além de interferir na construção de 
uma imagem positiva sobre si mesmo. 

Na sala de vídeo ou na própria sala de aula, reproduza o vídeo Conheça os tipos de bullying que  
devem ser evitados na escola, fruto de um projeto conduzido pelo Senado Federal (disponível em: 
<www12.senado.leg.br/noticias/videos/2017/04/conheca-os-tipos-de-bullying-que-devem-ser-evita-
dos-na-escola>; acesso em: 27 ago. 2018).

Após a exibição, peça aos alunos que se reúnam em grupos e proponha a eles a atividade a 
seguir. 

Atividade 1

Vocês são jornalistas e precisam escrever uma matéria a um jornal muito famoso da cidade 
cujo tema é: Puberdade e suas transformações: como respeitar a si mesmo e ao próximo?

Como vocês a escreveriam?
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Oriente  os  alunos  que  articulem  as  transformações  características  da  adolescência  e  o 
bullying. Estipule um tempo para os grupos realizarem a atividade e depois promova uma dis-
cussão com toda a sala. Discuta sobre a dimensão ética e social, de forma que os alunos respeitem 
as peculiaridades do próximo, entendendo que as diferenças em aspectos físicos e comportamen-
tais são comuns a todos os seres humanos, em todas as fases da vida. É importante salientar que 
as transformações podem ocorrer em tempos e intensidades diferentes em cada um e isso deverá 
ser respeitado. 

Recursos para o professor

• VENTURA, A.; VICO, B. P.; VENTURA, R. Bullying e formação de professores: contributos para um 
diagnóstico. Ensaio – Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 24, n. 93, p. 990-1012, out.-dez. 2016. 

O texto conceitua e exemplifica os principais tipos de bullying. 

Avaliação de aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há 
produção de um material escrito – o desenho e o texto sobre puberdade; as respostas aos estudos 
de casos e a possível matéria jornalística. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao 
professor e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram claras ou foram mal interpreta-
das. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argumentos coeren-
tes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e este-
reótipos. 

Questões de avaliação 

1. Por que a ocorrência de bullying é comum durante a puberdade?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Cite três transformações características da puberdade.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Respostas: 

1. O aluno deverá mencionar que as transformações físicas (características sexuais secundárias) 
ocorridas nesse período se dão de formas distintas para cada pessoa e, muitas vezes, essa di-
ferença provoca o bullying. 

2. É importante que o aluno saiba diferenciar características primárias das secundárias. Uma 
vez que as características primárias são determinadas geneticamente e estão presentes desde 
o nascimento, tanto no homem como na mulher, elas não poderão ser mencionadas nessa 
resposta. Assim ele deverá mencionar exemplos de características secundárias: mudanças na 
voz, que se torna mais grave; aumento da oleosidade da pele e, consequentemente, apareci-
mento de espinhas; início da produção de esperma; início do ciclo menstrual; desenvolvi-
mento de seios; surgimento de pelos em regiões específicas; crescimento acelerado de ossos 
e músculos. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem. Dessa forma eles podem procurar for-
mas eficazes de obter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebe-
rem que estão atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança 
em sua própria capacidade. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do auto-
conhecimento, como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o apren-
dizado dos conteúdos como aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. 
Os critérios da autoavaliação podem ser estabelecidos, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento de responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Já sei quais são as mudanças e transformações 
características da puberdade?

Reconheço que as mudanças que ocorrem durante 
a puberdade fazem parte do crescimento?

Participei das atividades e discussões em sala de 
aula?

Costumo fazer perguntas quando não compreendo 
algum conteúdo?
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2. Saber para poder escolher: métodos contraceptivos

Objetivos de aprendizagem
Objetos de

conhecimento
Habilidade

• Comparar os principais métodos 
contraceptivos e seus efeitos.

• Discutir a necessidade de cuidar do próprio 
corpo.

• Identificar os riscos de uma gravidez 
indesejada e da contaminação por Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST).

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

EF08CI09 – Comparar o 
modo de ação e a eficácia 
dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a 
necessidade de 
compartilhar a 
responsabilidade na 
escolha e na utilização do 
método mais adequado à 
prevenção da gravidez 
precoce e indesejada e de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST).

Recursos para o professor

• BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Bolso das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Brasília, 2005. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf>. 
Acesso em: 4 jun. 2018.

• BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em Planejamento Familiar: manual técnico. Brasília, 2002. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Duração:
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula.

Introdução do tema
Esta sequência permite comparar os métodos contraceptivos, bem como discutir e salientar a 

responsabilidade que deve ser compartilhada entre o homem e a mulher para evitar a gravidez e o 
contágio de IST. Durante os diálogos ocorridos em sala de aula, o professor vai trabalhar a capaci-
dade de discernimento e de escolha entre os métodos e a responsabilidade dos adolescentes diante 
da sexualidade ou da prática sexual. 

Dicas de organização ou cuidados

Ao abordar aspectos relacionados à saúde e à sexualidade, o professor deverá ter cuidado para evitar 
julgamentos e a imposição de regras – mesmo que sejam parte de sua cultura e vivência. Ao mesmo tempo, 
deve ressaltar as condutas de autocuidado e corresponsabilidade na prevenção de IST e gravidez como 
forma de viver plenamente a sexualidade. É importante também reiterar a abordagem científica para que 
pensamentos como “comigo não vai acontecer” ou “não corro risco porque só transo com quem conheço” 
sejam desconstruídos pelos alunos.
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Material:
• lousa e giz.

• projetor;

• cartolina branca.

Planejamento

Aulas 1 e 2 – Escolhas e suas consequências: Como devo agir?

Inicie a aula projetando a notícia “Gravidez precoce ainda é alta, mostram dados”, divulgada 
pelo Senado Federal (disponível em: <www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/
gravidez-precoce-ainda-e-alta-mostram-dados>; acesso em: 24 jun. 2018). Se não for possível proje-
tar a notícia, distribua cópias impressas aos alunos. Solicite a ajuda de voluntários para a leitura 
compartilhada do texto. Caso seja necessário, esclareça dúvidas sobre o conteúdo e/ou vocabulário 
que possam surgir durante a leitura.

Após a leitura, peça aos alunos que, individualmente, realizem a atividade 1.

Atividade 1

1. De acordo com o gráfico apresentado na notícia, o número absoluto de nascidos vivos no ano 
de 2015 aumentou ou diminuiu em relação ao ano de 2005? Justifique sua resposta apontando, 
em números absolutos, esse aumento ou diminuição (os cálculos não devem ser apagados).

2. Quais são os fatores de vulnerabilidade (que aumentam a propensão a uma gravidez preco-
ce) apontados pelo texto? 

Depois, solicite aos alunos que se organizem em grupos de quatro ou cinco pessoas e propo-
nha a atividade 2.

Atividade 2

Considerando os fatores de vulnerabilidade apontados na notícia, elaborem um cartaz de di-
vulgação cujo objetivo seja minimizar o risco de gravidez precoce em adolescentes. 

Nessa  atividade,  incentive  os  alunos  a  usar  a  criatividade  por  meio de  desenhos,  textos,  
colagens,  pesquisas,  entre outros.  Os cartazes elaborados vão ser expostos  na sala de  aula e,  
se possível, no pátio da escola.

Recursos para o professor

• GENTILE, P. Eles querem falar sobre sexo. Nova Escola, 2006. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/1562/eles-querem-falar-de-sexo>. Acesso em: 28 jun. 2018.

O texto apresenta alguns exemplos de situações constrangedoras que o professor poderá vivenciar na sala de 
aula quando for abordar conteúdos relacionados a sexo e sexualidade e sugere algumas respostas ou saídas para 
que a interação professor-aluno seja profícua. 
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Aula 3 – O cuidado e a divulgação: A importância das informações científicas

Inicie a aula propondo o seguinte caso aos alunos

O Carnaval está chegando e as escolas de Ensino Fundamental e médio da sua cidade resolve-
ram fazer uma campanha para divulgação de informações sobre cuidados a serem tomados por 
homens e mulheres, principalmente no que é referente à prevenção de ISTs. A ideia desse projeto é  
que cada escola elabore um panfleto para que os alunos entreguem no seu bairro (aos vizinhos e 
colegas mais próximos). 

Proponha aos alunos que se organizem em grupo e montem um texto para produção do pan-
fleto com as informações que acham importantes serem divulgadas. 

Após todos os grupos terem produzidos os textos, solicite a um aluno de cada grupo uma lei-
tura em voz alta das informações elaboradas. O professor deverá anotar na lousa todas as informa-
ções diferentes produzidas pelos grupos. 

Para finalizar, o professor poderá propor a construção de um cartaz com todas as informações 
transcritas na lousa. 

Estipule um tempo para que os alunos respondam à questão e depois forma um círculo na sala 
para que cada grupo compartilhe a sua resposta. É importante verificar se as informações mencio-
nadas por eles apresentam corretamente os conceitos, principalmente no que é referente à preven-
ção de DST, às diferenças entre os métodos contraceptivos e os tipos. Aproveite esse momento para 
ressaltar que somente os contraceptivos de barreira são indicados para a prevenção dessas doenças 
durante o ato sexual, por impedir o contato das mucosas com secreções contaminadas.

Enfatizar que o momento do Carnaval foi usado somente como exemplo, e que em todas as 
situações é necessário se prevenir e cuidar da saúde.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – o desenho e o texto sobre puberdade; as respostas aos estudos de 
casos. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada 
de questões que não ficaram claras ou foram mal-interpretadas. Podem ainda ser analisadas e ava-
liadas.  Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos,  mencionando os 
conceitos discutidos em sala de aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Quando um adolescente decide iniciar a sua vida sexual, qual é o método contraceptivo 
mais indicado e adequado? Por quê?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Explique a principal diferença entre a pílula anticoncepcional e a camisinha. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Respostas: 

1. Como a pergunta se refere ao método contraceptivo mais adequado, o aluno deverá respon-
der camisinha, pois trata-se de uma barreira tanto para gravidez como para IST. 

2. O aluno deverá responder que a camisinha poderá prevenir tanto a gravidez quanto a trans-
missão  de  doenças  sexualmente  transmissíveis.  Já  a  pílula  anticoncepcional  não  evita  a 
transmissão das DST. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão dos alunos sobre a própria aprendizagem. Ele pode procurar formas eficazes 
de obter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando perceberem que estão 
atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança em sua pró-
pria capacidade. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconheci-
mento, como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado 
dos conteúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no proces-
so. Os critérios da autoavaliação podem ser estabelecidos, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi como os métodos contracepti-
vos evitam a gravidez não planejada?

Compreendi como podem ser prevenidas as 
doenças sexualmente transmissíveis?

Compreendi que o cuidado com meu corpo 
e minha saúde também é uma responsabili-
dade minha?

Participei das atividades e discussões em 
sala de aula?

Costumo fazer perguntas quando não com-
preendo algum conteúdo?

Referência
RABELLO, S. H. S. Sexualidade, gênero e pedagogias culturais: representações e problematizações 

em contexto escolar. São Paulo, 2012. 270 f. Tese. (Doutorado em Educação para Ciência) – Univer-
sidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Bauru.
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3. Precauções e perigos: mitos e verdades sobre as 
principais IST

Objetivos de 
aprendizagem

Objetos de 
conhecimento

Habilidade

• Conhecer e caracterizar as 
principais IST.

• Identificar os modos de 
transmissão e ação da aids.

• Discutir estratégias de prevenção 
contra as principais DST.

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

EF08CI10 – Identificar os principais 
sintomas, modos de transmissão e 
tratamento de algumas DST (com 
ênfase na AIDS), e discutir estraté-
gias e métodos de prevenção

Recurso para o professor

• Geração Saúde 2 – Como se prevenir delas: as DST. TVEscola, 2010. Disponível em: 
<https://tvescola.org.br/tve/video/geracao-saude-2-como-se-prevenir-delas-as-dst>. Acesso em: 24 jun. 2018.

Vídeo que traz informações sobre as DST a partir de dúvidas que são comuns aos jovens.

Duração
4 aulas

Material:
• lousa e giz;

• cartolina;

• computadores com acesso à internet.

Onde realizar
Sala de aula e, se possível, sala de informática.

Introdução do tema
Esta sequência tem como objetivo apresentar algumas das principais infecções sexualmente 

transmissíveis, suas características e modos de transmissão, dando ênfase à transmissão do vírus 
HIV. É importante que o professor aborde os modos de prevenção, bem como a ideia de que um 
indivíduo portador desse vírus pode ter qualidade de vida e não deve ser discriminado em qual-
quer contexto social. É preciso ainda ressaltar que os indivíduos soropositivos que se relacionam 
sexualmente com parceiros que não são portadores do vírus devem sempre utilizar o preservativo.

Dicas de organização ou cuidados

O professor deverá ter cuidado para não reafirmar ideias preconceituosas acerca das IST e seus modos de 
transmissão. Há muitas concepções equivocadas e reforçadas pela mídia e pelo senso comum que são 
reproduzidas pelos alunos. 

Além disso, é importante enfatizar a percepção de responsabilidade que os alunos devem ter com si 
mesmos e com possíveis parceiros. Dessa forma, o professor deverá, constantemente, abrir espaço para 
perguntas e dúvidas e mostrar-se aberto ao diálogo. 
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Material:
• lousa e giz;

• fichas de papel A4 impressas com os estudos de casos sugeridos;

• cartolina;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1 – Conhecendo e caracterizando as IST

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática ou a biblioteca da escola para a atividade de pesquisa. 
Providencie ainda revistas, jornais e livros que tragam conteúdos relacionados às IST.

Algumas pessoas desconhecem a existência de outras infecções sexualmente transmissíveis, 
além da aids. Muitas vezes, acabam negligenciando os sintomas ou tendo menos cuidado na esco-
lha do contraceptivo por pensarem que a aids é um risco apenas durante uma relação sexual sem 
prevenção. Portanto, embora não haja necessidade de saber descrever as características ou os sinto-
mas de todas as IST, o aluno deve conhecê-las e saber dos diferentes riscos que uma relação sem  
proteção acarreta.

Inicie a aula dividindo a classe em grupos de cinco alunos. Distribua os seguintes temas entre 
os grupos por meio de um sorteio: 

• Grupo 1: herpes genital.

• Grupo 2: candidíase.

• Grupo 3: gonorreia.

• Grupo 4: sífilis.

• Grupo 5: hepatite B. 

Se necessário, dependendo do número de grupos, repita uma ou mais das IST. Após o sorteio, 
solicite aos alunos que realizem uma pesquisa sobre a IST que coube ao grupo. É importante que a 
pesquisa seja feita na escola: na biblioteca ou na sala de informática, se possível, ou mesmo na sala  
de aula, desde que o professor leve materiais para consulta. Solicite aos alunos que pesquisem in-
formações sobre as características da doença, seus sintomas, modos de prevenção e outras informa-
ções que julgarem interessantes. 

Para finalizar, peça a cada grupo que apresente sua pesquisa aos demais. Depois, faça uma re-
visão e uma retomada de cada uma das doenças pesquisadas. 

Aula 2 – Entendendo e caracterizando a aids

Inicie a aula apresentando aos alunos conteúdos relacionados à aids, como sintomas e medidas 
de prevenção contra essa doença. Depois, solicite aos alunos que se organizem em duplas e propo-
nha a atividade a seguir.
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Atividade

Um jornalista escreveu o texto abaixo, sobre a aids, para ser publicado em uma revista 
sobre saúde. O editor-chefe da revista tem de encaminhar o texto para um especialista 
na área da saúde, para que ele faça uma revisão dos conceitos, de modo que a matéria 
possa ser publicada sem erros. 

Aids sem mistério

A aids ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Sida) é transmitida por uma bactéria de-
nominada HIV, que ataca os glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio para 
os tecidos. 

As pesquisas mostram que, no caso da aids, não há́ grupos de risco, mas comportamentos 
de risco, que podem envolver pessoas de qualquer sexo ou idade – no entanto, apenas homos-
sexuais podem contrair a aids. Podemos citar como comportamentos de risco: relações sexuais 
sem uso de camisinha, uso compartilhado de seringas e objetos cortantes ou perfurantes (como 
alicates de cutícula, lâminas de barbear, etc.), compartilhamento de objetos como toalhas de 
banho ou copos e contato físico, como abraços, com alguém que tenha a doença.

Supondo que você seja o especialista que irá corrigi-lo, como reescreveria a matéria?

Estipule cerca de vinte minutos para a reescrita do texto. Após esse tempo, faça a correção na lou-
sa e esclareça eventuais dúvidas. Observe se os alunos identificam que a aids é transmitida por meio 
de um vírus, e não uma bactéria, que ataca as células do sistema imune, e não os glóbulos vermelhos, 
podendo afetar qualquer pessoa, independentemente de sua orientação sexual, que tenha comporta-
mentos de risco, que não incluem: beijo no rosto ou na boca; contato com suor e lágrimas de uma pes-
soa portadora do vírus; aperto de mão ou abraço; picada de inseto; doação de sangue; compartilha-
mento de sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de ônibus, piscina ou banheiro.

Aula 3 – Compartilhando informação sobre a aids 

Dicas de organização

Providencie cópias de textos que discutam a luta contra o preconceito para com as pessoas com aids e 
portadores do vírus HIV e distribua-os aos alunos no início da aula. Seguem duas sugestões:

• Aids e o preconceito: uma doença biológica e outra social. Inclusive, 2014. Disponível em: 
<www.inclusive.org.br/arquivos/26605>. Acesso em: 28 jun. 2018.

• Tem gente que sofre discriminação todos os dias. E se fosse com você? Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/tem-gente-que-sofre-discriminacao-todos-os-dias-e-se-fosse-com-voce/>. Acesso 
em: 28 jun. 2018.

Inicie a aula solicitando aos alunos que se organizem em uma roda de conversa. Em seguida, 
proponha a leitura compartilhada dos textos escolhidos previamente.

Após a leitura, proporcione um diálogo em torno dos seguintes questionamentos:

• Por que muitas pessoas têm preconceito em relação aos portadores do vírus HIV?

• Que atitudes você considera importante para que esse preconceito diminua?
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Abra o debate dizendo aos alunos que a maior causa de preconceito é o medo e a falta de infor-
mação. Após a discussão, peça a eles que escrevam, individualmente, uma carta dirigindo-se a 
uma pessoa que manifesta ações e falas preconceituosas em relação aos portadores de HIV. Incen-
tive-os a escrever perguntando que conselhos dariam a essa pessoa. Se for preciso, deixe que entre-
guem a carta na próxima aula. Recolha as produções dos alunos para posteriormente avaliar a ca-
pacidade de argumentação e o domínio dos conteúdos relacionados à aids.

O aluno poderá utilizar  como argumentos os condicionantes históricos que caracterizam a 
marginalização dos portadores do vírus. Essa discriminação é reflexo da punição social pelas su-
postas transgressões praticadas pelas pessoas soropositivas. Na sua origem, a aids era associada a 
grupos (como homossexuais, usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo), e não a com-
portamentos de risco – posteriormente, também foi associada aos grupos específicos dos hemofíli-
cos e receptores de sangue transfundido. Vete qualquer comentário discriminatório dentro da sala 
de aula, expondo a possibilidade de uma convivência saudável com os portadores do vírus. 

Recursos para o professor

Se prepare previamente para o debate em sala de aula sobre a luta contra o preconceito a aids. A seguir estão 
dispostos alguns textos que poderão auxiliá-lo.

• Seis sites essenciais para desmistificar a aids. Nova Escola, 2014. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/4595/seis-sites-essenciais-para-desmistificar-a-aids>. Acesso em: 29 jun. 2018.

Esse texto indica seis sites, cujo conteúdo esclarece diversas questões sobre a aids. 

• FERNANDES, N. Síndrome do preconceito: como o estigma contribui para o aumento da epidemia de aids. 
Galileu, 2017. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2017/11/hiv-apesar-de-
avancos-da-medicina-preconceito-e-o-mesmo-dos-anos-80.html>. Acesso em: 29 jun. 2018.

O texto é uma excelente contribuição para o esclarecimento dos modos de ação da aids, além de discorrer sobre 
a vida de pessoas soropositivas e alguns mitos que circunscrevem essa doença.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a produ-
ção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco reflexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala de aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Avalie o aluno de forma individual, e não comparativa, priorizando seu desenvolvimento posi-
tivo durante as aulas em relação à participação, colaboração nos trabalhos em grupo, capacidade 
de argumentação e criticidade e crescimento do conhecimento específico. Observe a participação 
dos alunos em todas as aulas: nos debates avalie os tipos de questionamentos e argumentações as-
sim como a interação e respeito às opiniões dos colegas. 
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Questões de avaliação 

1. Como o vírus HIV é transmitido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Quais atitudes e/ou comportamentos e iniciativas (projetos, meios de divulgação, cria-
ção de grupos) podem contribuir para combater a intolerância e a discriminação com as 
pessoas soropositivas? Faça uma pesquisa e aponte ações já existentes. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Respostas: 

1. O vírus HIV pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen e fluidos vaginais de pes-
soas portadoras. A transmissão pode ainda ocorrer de mãe para filho durante o parto ou a 
amamentação. 

2. A resposta é de cunho pessoal. É importante que, entre as atitudes e iniciativas de combate ao 
preconceito contra os portadores do vírus HIV, o aluno mencione: o respeito ao próximo e às 
diferenças individuais, o diálogo e a conversa como formas de esclarecimento e aproximação, a 
criação de projetos que combatam a discriminação e a intolerância, grupos de apoio às pessoas 
portadoras para que se sintam amparadas. Além disso, o professor deverá incentivar a pesqui-
sa para que o aluno busque diferentes fontes e discuta propostas e iniciativas já existentes. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem, eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando perceberem que estão 
atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança em sua pró-
pria capacidade. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconheci-
mento, como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado 
dos conteúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no proces-
so. Os critérios da autoavaliação podem ser estabelecidos por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi as características das IST e como elas podem 
ser prevenidas?

Compreendi que as pessoas devem ser tratadas com res-
peito e que o preconceito é nocivo em qualquer contexto?

Participei das atividades e discussões em sala de aula?

Costumo fazer perguntas quando não compreendo al-
gum conteúdo?

Referência
RABELLO, S. H. S. Sexualidade, gênero e pedagogias culturais: representações e problematizações 

em contexto escolar. São Paulo, 2012. 270 f. Tese. (Doutorado em Educação para Ciência). Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Bauru.
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem é composta de dez questões que devem ser 
respondidas  individualmente pelos alunos,  cinco de múltipla  escolha e cinco dissertativas.  Ela 
atende à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trabalhando as habilidades:

EF08CI08 – Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.

EF08CI09 – Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justi-
ficar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST).

EF08CI10 – Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas 
DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.

EF08CI11 – Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade hu-
mana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).

Ao final, há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e uma fi-
cha de acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem – 1º bimestre

Nome:________________________________________________ Ano/Turma:_________

Professor(a): _____________________________________________ Data: ___ /___ /___ 

1. Leia o texto abaixo e faça o que se pede.

[...] Na adolescência, como em nenhum outro momento da vida, ocorrem intensas mudanças corpo-
rais. Durante o seu amadurecimento o adolescente precisará adaptar-se ao novo corpo e refazer o esque-
ma corporal, o que certamente levará tempo. É frequente que fique angustiado com estas situações. […]

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST/aids. Manual de rotinas para assistência a adolescentes vivendo com HIV/
Aids. Brasília, 2006.

Cite e explique pelo menos três transformações corporais durante a puberdade.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Leia o texto abaixo e faça o que se pede.

[...] Na atenção em anticoncepção, é muito importante oferecer diferentes opções de métodos an-
ticoncepcionais para todas as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas tenham a possibi-
lidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida. [...]

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Cadernos de Atenção Básica, Brasília, n. 26, 2010.

Escolha dois métodos contraceptivos.

a) Descreva seus modos de ação.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) Responda: Eles são eficazes na prevenção de IST? Por quê?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



38

3. Leia o texto abaixo e, depois, responda à questão.

[...] O preservativo, masculino ou feminino, é o único método que propicia ao mesmo tempo a 
prevenção da gravidez e da transmissão do HIV e de outras DST, devendo, portanto, seu uso ser esti -
mulado em todas as relações sexuais. Para aumentar a eficácia do método, na prevenção da gravi-
dez, seu uso pode ser combinado com outro método anticoncepcional. [...]

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST/aids. 
Manual de rotinas para assistência a adolescentes vivendo com HIV/Aids. Brasília, 2006.

Por que os preservativos masculino e feminino são os únicos métodos que propiciam a 
prevenção da gravidez e da transmissão do HIV ao mesmo tempo?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Leia o texto a seguir.

[...]

Também chamado de intimidação sistemática, é considerado bullying “todo ato de violência física 
ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou 
grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia 
à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”, conforme definido pela 
Lei n. 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).

A gravidade da questão se confirma por meio de estudos recentes como Diagnóstico Participativo 
da Violência nas Escolas, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) 
em 2015, com apoio do MEC, que revelou que 69,7% dos estudantes declaram ter presenciado algu-
ma situação de violência dentro da escola.

A preocupação com o fenômeno fez com que o termo bullying fosse incluído também na Pesqui-
sa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015. Nesse estudo, 7,4% dos estudantes informaram 
que já se sentiram ofendidos ou humilhados e 19,8% declararam que já praticaram alguma situação 
de intimidação, deboche ou ofensa contra algum de seus colegas. [...]

BRASIL. Ministério da Educação. MEC apoia enfrentamento ao bullying e violência nas escolas. 
Portal do MEC, 6 abr. 2018. Disponível em

 <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/222-noticias/537011943/62581-mec-apoia-enfrentamento-ao-bullying-e-violencia-nas-escolas>. 
Acesso em: 31 jul. 2018.

Com base no texto, pense em uma proposta para ser desenvolvida na escola que poderia 
minimizar o bullying na sala de aula no que se refere aos aspectos e às transformações 
físicas que estão ocorrendo ou vão ocorrer com cada um na puberdade. Descreva essa 
proposta e explique de que modo ela poderia mobilizar alunos, professores, funcionários e 
responsáveis.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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5. Leia o texto e responda à questão a seguir.

[...] A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que desde o início da epidemia, em 1981, até 
os dias atuais, cerca de 35 milhões de pessoas morreram de Aids. Este é quase o número atual de in-
divíduos que vivem com HIV – as estimativas da OMS dão conta de 36,7 milhões de soropositivos no  
mundo inteiro. [...]

CAVALHEIRO, Vinicius de Vita. HIV e Aids no mundo: números atualizados de 2017. Disponível em: <www.ativosaude.com/saude-
sexual/hiv-e-aids-no-mundo-numeros-atualizados-de-2017/>. Acesso em: 31 jul. 2018.

De acordo com o texto acima, o número de pessoas infectadas pelo vírus da aids ainda é 
muito grande e, portanto, precisamos estar atentos aos mecanismos de prevenção. Quais 
são os cuidados que as pessoas devem tomar para evitar serem infectadas pelo vírus 
HIV?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. O Dia Mundial de Luta Contra a aids, 1o de dezembro, foi instituído em 1988 pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) como uma data simbólica para conscientizar todos 
os povos sobre essa pandemia. As atividades desenvolvidas nesse dia visam divulgar 
mensagens de esperança e solidariedade, além de incentivar iniciativas no combate à 
doença. Essa divulgação objetiva também mostrar, com base em conceitos científicos, 
os mecanismos de ação e prevenção do HIV. Qual das frases abaixo poderia ser divul-
gada durante a campanha?

a) O uso adequado de pílulas anticoncepcionais é um mecanismo de prevenção contra 
o vírus da aids.

b) O vírus HIV ataca os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo, o que 
torna o indivíduo infectado mais vulnerável a outras doenças, denominadas oportunis-
tas.

c) O compartilhamento de seringas e agulhas não é um risco para a infecção pelo vírus 
da aids.

d) As pessoas com aids não devem abraçar e beijar outras pessoas, pois corre-se o 
risco de o vírus ser transmitido. 

e) A única forma de transmissão da aids é a relação sexual. 
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7. Leia uma notícia divulgada pela revista Veja em 21 de outubro de 2016: 

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu que o país vive uma epidemia de sífilis. Nos últimos 
cinco anos, a doença avançou de uma forma nunca vista. A taxa de bebês com sífilis congênita em 
2015 foi de 6,5 casos a cada mil nascidos vivos – 13 vezes mais do que é tolerado pela Organização 
Mundial de Saúde e 170% a mais do que o registrado em 2010.

A sífilis em gestante passou de 3,7 para 11,2 casos a cada mil nascidos vivos, um aumento de 
202%. Para sífilis adquirida (denominação dada para sífilis na população em geral) a taxa é de 42,7  
casos a cada 100 mil habitantes [...]

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/brasil-vive-epidemia-de-sifilis/>. Acesso em: 29 jun. 2018.

Com base no texto, argumenta-se que: 

a) devemos voltar nossa atenção aos mecanismos de prevenção da sífilis e ampliar a 
divulgação do uso de preservativos. 

b) a sífilis, por ser causada por uma bactéria, não pode ser considerada uma DST 
(Doença Sexualmente Transmissível).

c) a sífilis, assim como a aids, é uma DST (Doença Sexualmente Transmissível) e, por-
tanto, não poderá ser prevenida por meio do uso de preservativos durante as rela-
ções sexuais.

d) os dados indicam que deve haver uma preocupação com a prevenção da sífilis, o 
que poderá ser feito por meio da distribuição gratuita de pílulas anticoncepcionais 
nos postos de saúde.

e) os dados apresentados podem estar errados, pois doenças transmitidas por bacté-
rias não podem ser transmitidas da mãe para o filho durante o período gestacional. 

8. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as 
IST caracterizadas.

I – Vacinas contra essa doença são distribuídas pelo sistema de saúde com o objetivo 
de evitar a infecção pelos diferentes tipos de vírus que a causam.

II – Geralmente, quando a infecção ocorre pelo vírus tipo 1, há manifestação de lesões 
nos lábios, enquanto a infecção pelo tipo 2 gera lesões genitais. A doença, no entanto, 
pode se manifestar em qualquer parte da pele.

III  – O vírus ataca o sistema imunológico deixando o organismo vulnerável a infecções 
comuns.

IV – Doença causada pela bactéria Treponema pallidum, apresenta diversas manifesta-
ções clínicas e diferentes estágios, tem tratamento e é curável.

a) Herpes, aids, HPV e sífilis.

b) HPV, aids, herpes e sífilis.

c) Herpes, HPV, sífilis e aids.

d) HPV, herpes, aids e sífilis.

e) Aids, herpes, HPV e sífilis.
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9. Leia o texto abaixo sobre gravidez na adolescência e assinale a alternativa correta.

No Brasil, em 2015, foram cerca de 574 mil crianças nascidas vivas de mães entre 10 e 19 anos. 
Em todo o mundo, uma em cada cinco mulheres será mãe antes de terminar a adolescência. [...]

BRASIL. Senado Federal. Gravidez precoce ainda é alta, mostram dados. Disponível em: <www12.senado.leg.br/noticias/especiais/
especial-cidadania/gravidez-precoce-ainda-e-alta-mostram-dados>. Acesso em: 25 jul. 2018.

a) A gravidez na adolescência não apresenta riscos para a mãe e o bebê, não sendo ne-
cessário acompanhamento médico. As jovens mães são as únicas responsáveis pela 
gestação precoce e devem abandonar os estudos para cuidar  exclusivamente do 
bebê.

b)  A gravidez na adolescência apresenta riscos para a mãe e o bebê, sendo necessá-
rio acompanhamento médico. A responsabilidade pelo bebê é do jovem casal, que 
não precisa abandonar os estudos durante a gravidez.

c)  A gravidez na adolescência apresenta riscos para a mãe e o bebê e deve ter acom-
panhamento médico. A responsabilidade pelo bebê é somente da mãe, porém ela 
não tem a obrigação de abandonar os estudos por causa da gravidez.

d) A gravidez na adolescência não apresenta graves riscos para a mãe e o bebê, não 
precisando de acompanhamento médico. A responsabilidade pelo bebê é do casal,  
que não deve abandonar os estudos por causa da gravidez.

e)  A gravidez na adolescência não apresenta riscos para a mãe e o bebê, mas é ne-
cessário acompanhamento médico. A responsabilidade pelo bebê é do casal, que 
precisa abandonar os estudos para cuidar exclusivamente do bebê.

10. Adelaide foi à primeira consulta com um ginecologista. Nela, o médico falou sobre vá-
rias doenças sexualmente transmissíveis e suas características, e Adelaide foi ano-
tando tudo em seu caderninho. Chegando em casa, Adelaide foi contar à mãe as in-
formações dadas pelo médico e, para isso, retomou as anotações que havia feito no 
consultório. Identifique a alternativa que apresenta um erro de anotação de Adelaide. 

a) A herpes genital é causada por vírus, e essa doença forma pequenas bolhas no 
pênis ou na vagina

b) A gonorreia é causada por bactéria e pode causar esterilidade. 

c) A hepatite B é causada por um vírus que ataca o fígado.

d) A sífilis é causada por uma bactéria e não apresenta consequências graves para 
seus portadores. 

e) A aids é causada por um vírus que ataca os glóbulos brancos. 
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Gabarito das atividades
Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Identificar as transformações que ocorrem na puberdade.

Habilidade desenvolvida: EF08CI09

Resposta:  Espera-se que os alunos citem algumas transformações que ocorrem no corpo du-
rante a puberdade, por exemplo: nas meninas, alterações nos ovários, no útero e na vagina; aumen-
to das mamas; aparecimento dos pelos pubianos e axilares; nos meninos, mudanças nos testículos,  
na próstata e nas glândulas seminais; aumento da genitália, pênis, testículos, bolsa escrotal e mu-
dança do timbre da voz. Nas respostas, os alunos devem relacionar essas alterações com a atuação 
dos hormônios e do sistema nervoso.

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome o conteúdo sobre as mudanças cor-
porais que ocorrem durante a puberdade e exiba o vídeo  Olho Clínico – Puberdade, da UFPR TV, 
emissora de televisão da Universidade Federal  do Paraná, produzido em 2016 (disponível  em: 
<https://ufprtv.wordpress.com/quem-somos/>; acesso em: 25 jul. 2018). Depois, organize os alunos 
em uma roda de discussão e solicite que compartilhem suas ideias e analisem as principais infor -
mações do vídeo.

Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Caracterizar o método de ação e a eficácia na prevenção de IST de métodos anticoncepcionais.

Habilidade desenvolvida: EF08CI09

Resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os alunos escolham dois métodos anticoncepcionais 
e descrevam seus mecanismos de ação, como a proteção hormonal da pílula anticoncepcional ou 
métodos de barreira, como é o caso dos preservativos masculino e feminino. Além disso, os alunos 
devem identificar que os métodos de barreira são os mais indicados para a prevenção de IST por 
impedir o contato das mucosas com secreções contaminadas.

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, faça uma roda de conversa e retome o con-
ceito de métodos contraceptivos, enfatizando a diferença de cada um deles no que se refere à pre -
venção da gravidez e das IST. Se possível, apresente à turma a cartilha Direitos sexuais, direitos re-
produtivos e métodos anticoncepcionais, do Ministério da Saúde (2009), e faça a leitura das característi-
cas de alguns dos métodos anticoncepcionais listados. Depois, solicite que escrevam no caderno 
um texto autoral apresentando as diferenças entre eles.

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características de prevenção dos preservativos masculinos e femininos.

Habilidade desenvolvida: EF08CI09

Resposta: Os preservativos masculino e feminino são os únicos métodos que, além de prevenir a 
gravidez, evitam a transmissão de IST, pois funcionam como barreira, impedindo o contato das muco-
sas genitais com secreções que possam conter agentes causadores das IST e com os espermatozoides.
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Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os tipos e as características dos méto-
dos contraceptivos. Aproveite esse momento para comentar que não há problema em combinar 
dois métodos para prevenir a gravidez. Se possível, leve para a sala de aula e distribua aos alunos 
panfletos que tratem da dupla proteção.

Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Criar estratégias de respeito pelos colegas diante das transformações características da puberdade.

Habilidade desenvolvida: EF08CI11

Resposta: É importante que os alunos pensem nas dimensões afetiva e ética da sexualidade e 
como essas dimensões podem se materializar em atitudes. As mudanças ocorrem de forma dife-
rente e em tempos diversos para cada um, e o respeito entre os colegas é essencial. Com base nisso, 
o aluno deverá refletir sobre essa questão e criar uma estratégia para diminuir o bullying direciona-
do às diferenças típicas da puberdade.

No caso de os alunos não responderem satisfatoriamente, retome o conceito de sexualidade, 
ressaltando não só a dimensão biológica, mas suas múltiplas dimensões – sociocultural, afetiva e 
ética –, de forma que todos sejam respeitados e possam viver as transformações da puberdade com 
segurança e qualidade de vida. 

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Identificar os principais modos de transmissão do HIV.

Habilidade desenvolvida: EF08CI10

Resposta: O aluno deverá mencionar a importância do uso do preservativo nas relações sexu-
ais e os cuidados ao realizar transfusão de sangue e ao compartilhar agulhas, seringas ou outros  
objetos cortantes.

No caso de os alunos não responderem satisfatoriamente, retome as informações sobre a aids, 
abordando principais sintomas, modos de transmissão e tratamento, e enfatize as estratégias e os 
métodos de prevenção. Depois, leve os alunos até a sala de informática e peça que acessem o site 
do Ministério da Saúde para consultar outras formas de preveção. Se achar conveniente, proponha 
que a turma desenvolva um folder sobre o HIV e inclua um quadro com os métodos que previnem 
contra a transmissão do vírus. 

Questão 6

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer e caracterizar a aids.

Habilidade desenvolvida: EF08CI10

Resposta: alternativa b.

Todas as outras opções de resposta apresentam informações equivocadas sobre a aids, respec-
tivamente: pílulas anticoncepcionais são métodos contraceptivos, ou seja, evitam apenas a gravi-
dez e não protegem contra IST; o compartilhamento de objetos perfurocortantes é uma forma de 
transmissão da doença; abraçar, beijar ou fazer carinho em pessoas portadoras do HIV não são 
mecanismos de transmissão do vírus. No caso de os alunos não responderem corretamente, verifi-
que se o erro não foi causado por desatenção e retome o que estudaram sobre a doença abordando 
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a caracterização e o modo de ação do vírus, os principais sintomas, os modos de transmissão e o 
tratamento. 

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Identificar as principais características da sífilis.

Habilidade desenvolvida: EF08CI10

Resposta: alternativa a.

A sífilis é uma IST e pode ser prevenida por meio do uso de preservativos.

No caso de os alunos não responderem corretamente, verifique se o erro não foi devido à falta 
de atenção ou má interpretação. Se necessário, retome e descreva as principais características da 
sífilis. Leve os alunos à sala de informática e exiba o vídeo de uma campanha contra a sífilis produ-
zido pelo Ministério da Saúde (disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/sifi-
lis/>; acesso em: 25 jul. 2018). Aproveite as informações do site e proponha aos alunos que anotem 
no caderno as principais informações e que elaborem posteriormente, em sala de aula, um texto 
autoral sobre o tema.

Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características de algumas IST.

Habilidade desenvolvida: EF08CI10

Resposta: alternativa d.

Avalie se os alunos conseguiram identificar que as afirmações referem-se respectivamente a: 
HPV, herpes, aids e sífilis.

No caso de os alunos não assinalarem essa alternativa, verifique se o erro foi causado por falta  
de atenção ou confusão nas características de cada IST. Nesse caso, leve-os até a sala de informática 
para que façam uma pesquisa sobre as IST apresentadas na atividade. Solicite que anotem as infor-
mações no caderno e, depois, em sala de aula, faça um quadro coletivo na lousa sobre essas doen-
ças. Se achar conveniente, proponha uma atividade semelhante e avalie se os alunos conseguiram 
compreender esse conteúdo. 

Questão 9

Objetivo de aprendizagem

Identificar os desdobramentos de uma gravidez na adolescência.

Habilidade desenvolvida: EF08CI09

Resposta: alternativa b.

Avalie se os alunos conseguem identificar que a gravidez na adolescência apresenta riscos para 
a mãe e o bebê. Comente que a proteção durante a relação sexual e a contracepção são responsabili-
dades do casal e que, se os métodos contraceptivos falharem ou uma relação desprotegida resultar 
em gravidez, é também o casal que deve dividir os cuidados durante a gravidez e após o nascimen-
to da criança. Caso os alunos tenham assinalado outra opção, investigue as concepções deles sobre 
o tema em uma roda de conversa. Explique que toda gestação precisa de acompanhamento pré-
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natal, mas, pelo fato de a adolescente ainda não ter o corpo totalmente preparado para o processo, 
há necessidade de acompanhamento médico especial. Além disso, informe-os de que, por lei, as 
instituições de ensino devem estar preparadas para oferecer atendimento qualificado para adoles-
centes grávidas, sendo importante que nem elas nem os futuros pais deixem os estudos durante a 
gravidez. Se achar conveniente, leve os alunos até a sala de informática e faça a leitura compartilha-
da do texto “Gravidez precoce ainda é alta, mostram dados”, no site do Senado Federal (disponível 
em: <www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/gravidez-precoce-ainda-e-alta-
mostram-dados>; acesso em: 25 jul. 2018), e depois forme uma roda de discussão e troca de  ideias.

Questão 10

Objetivo de aprendizagem

Diferenciar as características e os modos de ação das principais IST.

Habilidade desenvolvida: EF08CI10

Resposta: alternativa d.

A sífilis é uma doença grave e pode causar cegueira, paralisia, distúrbios cardíacos e neuroló-
gicos e até mesmo a morte. Quando há contágio na gestação, pode ocorrer graves danos ao feto.

No caso de os alunos não responderem corretamente, retome e descreva as características das 
principais IST (herpes genital, hepatite B, gonorreia, aids e sífilis). Se achar conveniente, solicite 
que se organizem em grupos e façam uma atividade de adivinhação do tipo “O que é, o que é”.  
Para isso, proponha que escrevam em pedaços de papel adivinhas com as características exclusivas 
de algumas IST e as respostas. Depois, recolha as respostas e faça as correções necessárias. Em se-
guida, devolva-as aos grupos e peça que apresentem a adivinha para a turma descobrir a resposta, 
um grupo por vez. 

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em rela-

ção aos conteúdos e às atitudes trabalhados e ao atendimento das competências e das habilidades 
correspondentes. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis 
de suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar e avançar nos estudos  
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, as habilidades e os conteúdos correspondentes ao ano/
série em que se encontra. 

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidade de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, vai necessitar de um amplo plano 
de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno 
com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus 
estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que vai originar dificuldades adicio-
nais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor. 
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e
 organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Identificou quais são as transformações 
características da puberdade.
Reconheceu que as mudanças que ocor-
rem durante a puberdade fazem parte do
crescimento.
Compreendeu a maneira como agem os 
métodos contraceptivos para evitar a 
gravidez não planejada.

Identificou as características das IST e 
compreendeu as formas de prevenção 
contra elas.
Compreendeu que as pessoas devem ser 
tratadas com respeito e que o preconceito 
é nocivo em qualquer contexto.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito aos colegas e ao 
professor.
Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: _________________________________________________ Ano/ Turma:_______

Professor: _______________________________________________ Data: ___/___/____

1. Autoavaliação bimestral
Autoavaliação de desempenho bimestral

Bom Regular Ruim 

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

Desempenho geral bimestral

2. Avaliação das atividades bimestrais
Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Identificou quais são as transformações 
características da puberdade.

Reconheceu que as mudanças que 
ocorrem durante a puberdade fazem 
parte do crescimento.

Compreendeu a maneira como agem 
os métodos contraceptivos para evitar 
a gravidez não planejada.

Identificou as características das IST e 
compreendeu as formas de prevenção 
contra elas.

Compreendeu que as pessoas devem 
ser tratadas com respeito e que o pre-
conceito é nocivo em qualquer contexto.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito aos colegas e ao
professor.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a
própria aprendizagem.

Desempenho geral 
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3. Avaliação de aprendizagem bimestral
Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador 

1o Bimestre

Sexualidade: Prevenção de IST e gravidez indesejada
Introdução

O presente projeto visa sensibilizar os alunos para os altos índices de contaminação por infec-
ções sexualmente transmissíveis (IST) nas populações humanas, com ênfase na aids, na sífilis, no 
herpes genital e no condiloma acuminado (HPV). Objetiva ainda esclarecer a importância da vaci-
nação contra o HPV, que deve ser feita antes do início da vida sexual, e, finalmente, discutir os mé-
todos de prevenção contra essas doenças e a gravidez precoce e indesejada.

Ao longo do encaminhamento do projeto, espera-se que os alunos entendam o funcionamento 
dos principais métodos contraceptivos, como o hormonal (pílula anticoncepcional) e os de barreira 
(camisinhas feminina e masculina). Espera-se também que compreendam as diferentes formas de 
transmissão e contaminação relacionadas às IST, bem como a razão de os métodos de barreira se-
rem os mais indicados para a prevenção dessas doenças.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF08CI09 e EF08CI10 

da disciplina de Ciências. Desse modo, propõe-se que o professor e os alunos sejam responsáveis 
pela organização e execução das atividades, valorizando a participação dos jovens, suas constru-
ções conceituais e, portanto, a aprendizagem ativa.

Para que a sensibilização tenha impacto sobre os estudantes, propõe-se que este projeto utilize 
as técnicas de aprendizagem ativa e das tecnologias da informação, como a pesquisa digital, relaci-
onando dados gerais das doenças com dados históricos, geográficos, sociais e de saúde pública, 
como os índices de contaminação. Com a coleta, o registro, a organização e a análise dos dados, os 
alunos poderão estabelecer relações matemáticas, cálculos de porcentagem e construção de gráfi-
cos que representem o desenvolvimento das doenças nas últimas décadas. Assim, pode-se relacio-
nar diretamente essa etapa do projeto com as habilidades EF08MA04 e EF08MA23 da disciplina de 
Matemática. E dependendo da disponibilidade de dados, entender a dinâmica dos resultados na 
região onde vivem,  podendo ser relacionados às rotas migratórias das doenças no mundo, suas 
causas, cenários e desdobramentos, para a construção de mapas temáticos sobre o tema. Com isso, 
há possibilidades de integração com as habilidades EF08GE01 e EF08GE18 de Geografia. 

Como produto final propõe-se o desenvolvimento de uma campanha física, por meio de panfle-
tos e pequenos cartazes, e digital com ênfase no uso dos diferentes tipos de contraceptivos e nos da-
dos das principais IST estudadas. Sugere-se que a versão física seja exposta na própria escola e distri-
buída entre as pessoas da comunidade escolar e que a versão digital possa ser compartilhada nas re-
des sociais ou em outras fontes de compartilhamento de conteúdo on-line, de modo que mais pessoas 
tenham acesso às informações da campanha. Para o desenvolvimento dos materiais de divulgação, 
propõe-se o estudo de recursos artísticos e textuais específicos para que esses produtos finais sejam 
acessíveis  e  atrativos  para  o  público  em  geral.  Com  isso,  espera-se  contemplar  a  habilidade 
EF69LP06 da disciplina de Língua Portuguesa e a habilidade EF69AR06 da disciplina de Arte.
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Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente as habilidades da área 
EF08CI09 e EF08CI10. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os profes-
sores das disciplinas de Geografia, Matemática, Língua Portuguesa e Arte, no desenvolvimento de 
ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvolvimento completo das demais habilida-
des a serem desenvolvidas nesse projeto.

Duração:
13 aulas.

Produto final
Campanha física e digital sobre o uso dos diferentes tipos de contraceptivos e dados das prin-

cipais IST estudadas.

Temas Transversais
Ética e Cidadania

Objetivos
• Conhecer as principais características históricas, geográficas e sociais relacionadas às IST.

• Compreender as variadas maneiras de transmissão das IST e os métodos eficazes de prevenção.

• Conhecer o funcionamento dos métodos contraceptivos hormonais e de barreira.

• Sensibilizar-se e refletir sobre os problemas e desdobramentos de uma gravidez na puberdade. 

• Relacionar conteúdos e utilizar habilidades matemáticas, artísticas e textuais para expor ideias.

• Desenvolver habilidades textuais e artísticas na realização de materiais de divulgação físicos e 
virtuais.

Competências gerais (BNCC)
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10

 (BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 5, 6, 7 e 8

(BNCC p. 322)

Competências específicas de Geografia
1, 4, 5 e 6

(BNCC p.364)

Competências específicas de Língua Portuguesa
2, 3, 8 e 10

(BNCC p. 85)
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Competências específicas de Matemática
4, 5, 7 e 8

(BNCC p. 265)

Competências específicas de Arte
4, 5, 7 e 8

(BNCC p. 196)

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento deste projeto, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de 

habilidades de diferentes componentes curriculares. As habilidades EF08CI09 e EF08CI10 de Ciên-
cias têm o objetivo de contribuir para o aprendizado do aluno referente aos diferentes métodos 
contraceptivos e as características das principais IST; as habilidades  EF08MA04 e  EF08MA23 de 
Matemática, para a análise e a representação de dados coletados; a habilidade EF69LP06 de Lín-
gua Portuguesa, para produção de textos informativos; e a habilidade EF69AR06, para o desenvol-
vimento de materiais de divulgação físicos e digitais. A pesquisa orientada pelo professor e execu-
tada pelos alunos promove a identificação e a percepção de conteúdos geográficos, históricos e ci-
entíficos vinculados à temática principal do projeto que estão associados ao desenvolvimento de 
habilidades, relações e entendimentos facilitadores para o ensino das ciências humanas e naturais. 
Há possibilidades de integração com a habilidade EF08GE01 de Geografia, que contempla as rotas 
migratórias humanas, suas causas, cenários e desdobramentos, e com a habilidade EF08GE18, que 
remete à construção de mapas temáticos. Desse modo, o trabalho pode ser conduzido com vistas à 
tomada de consciência  e  à  construção  de  uma cultura  de  paz,  empatia  e  respeito  às  pessoas.

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades

Ciências
Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

EF08CI09 – Comparar o modo de ação e a eficácia dos 
diversos métodos contraceptivos e justificar a necessi-
dade de compartilhar a responsabilidade na escolha e 
na utilização do método mais adequado à prevenção 
da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexu-
almente Transmissíveis (DST).

EF08CI10 – Identificar os principais sintomas, modos 
de transmissão e tratamento de algumas DST (com 
ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de 
prevenção.

Língua
portuguesa

Relação do texto com o contexto 
de produção e experimentação de 
papéis sociais

EF69LP06 – Produzir e publicar notícias, foto denún-
cias, fotorreportagens, reportagens, reportagens mul-
timidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevis-
tas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de 
interesse local ou global, textos de apresentação e 
apreciação de produção cultural – resenhas e outros 
próprios das formas de expressão das culturas juve-
nis, tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, deto-
nado etc. – e cartazes, anúncios, propagandas, spots, 
jingles de campanhas sociais, dentre outros em várias 
mídias, vivenciando de forma significativa o papel de 
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repórter, de comentador, de analista, de crítico, de 
editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vloguei-
ro) etc., como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses textos e 
poder participar e vislumbrar possibilidades de  parti-
cipação nas práticas de linguagem do campo jorna-
lístico e do campo midiático de forma ética e respon-
sável, levando-se em consideração o contexto da Web 
2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses 
textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consu-
midor e produtor.

Matemática

Gráficos de barras, colunas, linhas 
ou setores e seus elementos 
constitutivos e adequação para 
determinado conjunto de dados

EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos 
de gráficos para representar um conjunto de dados de 
uma pesquisa.

Porcentagem
EF08MA04 – Resolver e elaborar problemas, envolven-

do cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecno-
logias digitais.

Arte Processos de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alter-
nativos e digitais.

Geografia

Distribuição da população 
mundial e deslocamentos 
populacionais

EF08GE01 – Descrever as rotas de dispersão da popu-
lação humana pelo planeta e os principais fluxos mi-
gratórios em diferentes períodos da história, discutin-
do os fatores históricos e condicionantes físico-natu-
rais associados à distribuição da população humana 
pelos continentes.

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

EF08GE18 – Elaborar mapas ou outras formas de re-
presentação cartográfica para analisar as redes e as di-
nâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação 
de solos da África e América.

Material:
• sala ampla;

• sala de vídeo;

• projetor;

• computadores ou celulares com acesso à internet;

• computadores com programas de edição de imagem;

• cartolinas, papel cartão, kraft e sulfite;

• diferentes tipos de canetas, giz de cera e lápis de cor;

• documentário Meninas, de Sandra Werneck, 2006.
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Material complementar para o professor

Documentário

Meninas, direção de Sandra Werneck e Belisário Franca, Brasil, 2006. 1h11. 
Este  documentário trata da descoberta da gravidez na adolescência e pré-adolescência e as 

suas consequências. 

Vídeos

Homem virtual: Prevenção às DST. TVEscola, 2010. Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/
video/prevencao-as-dst>. Acesso em: 24 jun. 2018.

Homem virtual: HIV e AIDS. TVEscola, 2010. Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/video/
hiv-e-aids>. Acesso em: 24 jun. 2018.

Vídeos de curta duração (cerca de 2 minutos) que tratam das IST.

Vida  Positiva.  TVEscola,  2010.  Disponível  em:  <https://tvescola.org.br/tve/video?
idItem=10680>. Acesso em: 24 jun. 2018.

Vídeo que busca retratar a vida de pessoas portadoras do HIV.

Sites
Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: <http://dstbrasil.org.br/

doencas/>. Acesso em: 4 jun. 2018. 
Contém as principais informações sobre as IST, além de publicações sobre o tema.

Datasus.  Disponível  em:  <http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet>.  Acesso 
em: 4 jun. 2018.

Contém dados epidemiológicos de diversas doenças no Brasil.

Governo do Brasil. Informe-se sobre como funcionam oito métodos anticoncepcionais. Dispo-
nível em:  <www.brasil.gov.br/editoria/saude/2011/09/inform-se-sobre-como-funcionam-oito-metodos-
anticoncepcionais>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Descreve as características dos oito anticoncepcionais distribuídos nos postos de saúde brasileiros.

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Disponível em: <https://
unaids.org.br/informacoes-basicas/>. Acesso em: 4 jun. 2018. 

Apresenta diversas informações sobre a aids, como sua distribuição geográfica no mundo, sua 
história e características gerais.

Artigos científicos

SANTOS, W. S. et al. Conhecimento socialmente construído sobre DST: representações de ado-
lescentes.  Saúde.Com,  v.  9,  n.  2,  p.  33-9,  2013.  Disponível  em:  <www.uesb.br/revista/rsc/ojs/in-
dex.php/rsc/article/view/183/218>. Acesso em: 4 jun. 2018.

O estudo investigou as representações de adolescentes de escolas públicas sobre o conhecimento 
das IST.

SAMPAIO, J. et al. Ele não quer com camisinha e eu quero me prevenir: exposição de adoles -
centes do sexo feminino às DST/aids no semi-árido nordestino. Saúde e Sociedade, v. 20, n. 1, p. 171-
81, 2011. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/sausoc/v20n1/19.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2018.

O estudo investigou a vulnerabilidade às IST de adolescentes da região do semiárido brasileiro.

BESERRA, E. P. Adolescência e vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis: uma pesquisa 
documental. Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis, v. 20, n. 1, p. 32-5, 2008.

O estudo investigou a vulnerabilidade de adolescentes às IST no período de 1988 a 2006.
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Publicações oficiais

RUA, M. G.; Abramovay, M. Avaliação das ações de prevenção/AIDS e o uso indevido de dro-
gas nas escolas de ensino fundamental e médio em capitais brasileiras. Brasília, 2001. Disponível 
em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001252/125251por.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Publicação da Unesco sobre resultados e impactos de iniciativas na prevenção de doenças  
sexualmente transmissíveis em adolescentes e crianças, no ambiente escolar.

BRASIL. Ministério da Saúde. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcio-
nais.  Brasília,  2009.  Disponível  em:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
direitos_sexuais_reprodutivos_metodos_anticoncepcionais.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Cartilha do Ministério da Saúde que contém informações sobre os órgãos reprodutivos femini-
nos e masculinos, métodos anticoncepcionais e direitos sexuais e reprodutivos dos indivíduos.

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Preservativo feminino: das políticas globais 
à  realidade  brasileira.  Brasília,  2011.  Disponível  em:  <www.unfpa.org.br/Arquivos/
preservativo_feminino.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Aborda conteúdos referentes ao preservativo feminino, desde sua produção até os resultados 
relativos à sua eficácia, efetividade e aceitabilidade pela população.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de bolso das doenças sexualmente transmissíveis (DST). Bra-
sília,  2005.  Disponível  em:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexual-
mente_transmissiveis.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Apresenta as principais características das IST, além de estratégias de diagnóstico e manejo 
adequado dos casos.

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar: manual técnico. Brasília, 2002. 
Disponível  em:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf>.  Acesso  em:  4  jun. 
2018.

Apresenta as principais características dos métodos contraceptivos.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual técnico para diagnóstico da sífilis. Brasília, 2016. Disponível em: 
<https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/89290/mod_resource/content/1/manual%20te%CC%81cni-
co%20sifilis.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Apresenta as principais características da sífilis, como agente causador, sintomas, diagnóstico e 
tratamento.
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Procedimento

Primeira etapa – IST
Esta etapa tem como objetivo incentivar os alunos a refletir sobre os conteúdos relacionados às 

IST, especialmente aids, sífilis, herpes genital e HPV. Por meio de técnicas de aprendizagem ativa – 
por exemplo, elaboração de perguntas e pesquisas direcionadas –, o professor deverá nortear o alu-
no e engajá-lo na aquisição do conhecimento.

Aulas 1 e 2

Inicie a aula organizando os alunos em uma roda de conversa para discutir com eles o tema. 
Verifique, por meio de perguntas, quais são seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Pergunte:

• Vocês já ouviram falar das doenças conhecidas como IST? Sabem o que significa essa sigla? 

• De que modo essas doenças podem ser transmitidas? Qual é a sua ideia?

• Quais são as IST? 

• Qualquer pessoa pode ser infectada? Quais são os meios de transmissão?

• Quais são as possíveis consequências dessas doenças sobre nossa saúde? 

• Vocês sabem como preveni-las? Há vacinas?

• Vocês já viram campanhas publicitárias relacionadas a esse tema? Sobre quais dessas doenças?

Incentive o debate,  o compartilhamento livre de ideias e opiniões,  conduza a discussão de 
modo que não desvie do tema, liste na lousa ou em outro meio os pontos mais importantes das res-
postas, fique atento a sexismos e estereótipos, evitando-os, e, finalmente, faça o fechamento do con-
teúdo, valorizando a participação dos alunos sem dar ênfase a concepções erradas ou equivocadas. 
Ajude-os a construir o raciocínio científico que relaciona causas e efeitos. Auxilie-os também a rela-
cionar o conteúdo com outras áreas do conhecimento, como a Geografia e a História. Após a dis-
cussão e baseando-se nos pontos principais levantados, construa com os alunos um mapa conceitu-
al. A construção de mapas conceituais é um método de estudo e aprendizagem que auxilia na or-
ganização de ideias. Peça a eles que produzam um texto com base nesse mapa conceitual coletivo. 
Em seguida, solicite que compartilhem suas leituras e textos com os demais colegas. Incentive-os a 
alterar e completar seu texto com base nos conhecimentos compartilhados.

Informações para o professor

• FERREIRA, P. F. et al. Mapas conceituais e aprendizagem significativa: uma experiência com alunos do 
ensino técnico. Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Disponível em: 
<www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0884-1.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2018.

Selecione previamente artigos de revistas ou jornais relacionados ao tema e distribua-os entre 
os alunos, estipulando um tempo para a leitura. Ainda em roda proponha uma discussão coletiva. 
Promova a participação de todos solicitando que exponham as ideias principais dos textos lidos. 
Com a turma, complete o mapa conceitual com novas informações e oriente que também o comple-
tem no caderno. 
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Recursos para o professor

• Grupo de Incentivo à Vida. A história da camisinha. Disponível em: <www.giv.org.br/dstaids/camisinha.htm>. 
Acesso em: 4 jun. 2018.

Aborda de maneira resumida a história da origem da camisinha e sua importância para sociedade.

• Unaids. Infográfico (não) bem-vindo. Disponível em: 
<https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/06/2016_06_12_nao_Bemvindo_FINAL.pdf>. Acesso em: 4 jun. 
2018.

O infográfico mostra dados relacionados às restrições de viagens que alguns países impõem a pessoas 
portadoras do vírus HIV. Pode ser utilizado para desenvolver discussões sobre a intolerância e o preconceito que 
existiram e ainda existem em alguns lugares do mundo em relação à aids.

Aproveite o momento e faça mais algumas questões desafiadoras para instigar a curiosidade 
dos alunos:

• Qual é a porcentagem de portadores de IST no planeta? E no Brasil?

• Os índices de IST diminuíram ou aumentaram ao longo dos anos? 

• As pessoas morrem por causa das IST? Sofrem algum tipo de preconceito por causa delas?

• Essas doenças são antigas? Desde quando o ser humano as conhece? 

Junto com os alunos, é possível também levantar algumas hipóteses, por exemplo:

• Divulgar informações sobre os riscos das IST para a saúde influencia na prevenção da doença? 

Por quê?

• A não utilização de métodos de barreira é a principal razão para contrair uma IST?

Dicas de organização

Deixe claro para os alunos a diferença entre questionamento e hipótese. Os questionamentos, de modo 
geral, podem ser respondidos diretamente pela busca de dados, em diversas fontes, durante a pesquisa. Já a 
hipótese é uma explicação possível para um problema. Em geral, não basta apenas fazer o levantamento de 
dados já obtidos em pesquisas para mostrar se a hipótese está correta ou não. É fundamental relacionar os 
dados existentes a novos dados. Por exemplo, a grande maioria das pessoas com aids foi contaminada por 
não usar camisinha ou porque compartilhou uma seringa? A busca de dados em fontes diversas pode não 
responder a essa pergunta diretamente e, assim, uma nova pesquisa ou análise precisa ser feita para que se 
obtenham novos dados. Portanto, questionamentos e hipóteses promovem diferentes habilidades científicas. 
Mesmo que não seja possível testar as hipóteses levantadas pelos alunos, o exercício é de extrema 
importância. 

Deixe os alunos livres para levantar hipóteses e questionamentos e peça que, além de discuti-
-los, eles os registrem no caderno para consultas futuras. Depois, organize a turma em quatro gru-
pos. Explique que cada um deles ficará responsável por pesquisar uma IST e apresentar os resulta-
dos obtidos para o restante da sala. A seguir, sugestões de distribuição dos temas e perguntas nor-
teadoras para a pesquisa.

• Grupo 1 – Tema: aids.

• Grupo 2 - Tema: sífilis.

• Grupo 3 – Tema: HPV.

• Grupo 4 – Tema: herpes genital.
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Perguntas norteadoras:

• Quando e como a doença foi descoberta? Quem a descobriu?

• Onde a doença foi identificada primeiro?

• Quais são as características gerais (agente causador, sinais, sintomas e diagnóstico) da doença?

• Existe tratamento, cura e/ou vacina?

• Em que período da história houve os maiores índices da doença?

• Como é a sua distribuição e frequência ao longo da história das sociedades humanas? 

• Quais são os tipos de transmissão e comportamentos de risco?

• Qual é a incidência da doença no mundo nos últimos anos? E no Brasil? 

• Os índices da doença diminuíram ou aumentaram ao longo dos anos? 

• Que países apresentam maior incidência?

• Que medidas devemos tomar se suspeitarmos que podemos ter a doença?

• Há políticas públicas e campanhas de prevenção contra a doença?

• O avanço da tecnologia e o desenvolvimento de medicamentos influenciou de algum modo 
a frequência, a distribuição, a prevenção ou o tratamento da doença? Como?

Agende previamente a biblioteca e/ou a sala de informática para as pesquisas dos alunos. Se 
possível, também distribua artigos de jornais e revistas relacionados ao tema para a coleta das in-
formações. Oriente-os a elaborar uma apresentação dos resultados obtidos em cartazes ou slides. 
Organize o tempo restante da aula para o desenvolvimento da pesquisa e a elaboração das apre-
sentações. Converse com os alunos sobre a importância de buscar informações em sites oficiais ou 
confiáveis, evitando coletar informações de blogs ou outras mídias sem referências seguras.

Recursos para o professor

• PENELLO, A. M. et al. Herpes genital. Jornal Brasileiros de Doenças Sexualmente Transmissíveis, v. 22, n. 2,
p. 64-72, 2010. Disponível em: <www.dst.uff.br/revista22-2-2010/3%20-%20Herpes%20Genital.pdf>. Acesso em: 4 
jun. 2018.

Apresenta uma revisão sobre a herpes genital e sua epidemiologia.

• Ministério da Saúde. Indicares de sífilis no Brasil. Disponível em: <http://indicadoressifilis.aids.gov.br/>. Acesso 
em: 4 jun. 2018.

• Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico de sífilis 2017. Disponível em: 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-
publicacao-.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Documentos oficiais do Ministério da Saúde sobre os dados epidemiológicos da sífilis.

• Ministério da Saúde. Guia prático sobre HPV perguntas e respostas. Disponível em: <http://portalarquivos2. 
saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/07/Perguntas-e-respostas-HPV-.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

O guia publicado em 2013 apresenta as características gerais do HPV e dados epidemiológicos.
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Aulas 3 e 4

Inicie a aula solicitando aos grupos que apresentem os resultados de suas pesquisas para o res-
tante da sala. Durante as apresentações, incentive os demais colegas a participar fazendo pergun-
tas, comentários ou defesa de posicionamentos. Utilize esse momento para discutir se as hipóteses 
levantadas pelos alunos na aula anterior estavam ou não corretas e se os questionamentos foram 
respondidos. No caso de eventuais dúvidas, estimule a reflexão e norteie uma discussão em con-
junto para chegar às respostas. Se necessário, interfira nas discussões e apresente conceitos ou in-
formações que não foram abordados durante as apresentações. 

Informações para o professor

• Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida)

 Ter o vírus HIV no sangue (ser soropositivo) não significa que o indivíduo apresente a aids. Existem 
pessoas soropositivas que vivem muitos anos sem apresentar sintomas ou desenvolver a doença; podem, 
contudo, transmitir o vírus. 

• Condiloma acuminado (papilomavírus humano – HPV)

O exame preventivo papanicolau ou citopatológico, realizado por ginecologistas, pode detectar as lesões 
precursoras do HPV. Aconselha-se que mulheres entre 25 e 64 anos, que têm ou já tiveram atividade sexual, 
procurem o médico e realizem esse exame. As vacinas existentes no sistema de saúde são preventivas e têm o 
objetivo de evitar a infecção pelos diferentes tipos de HPV, devendo ser tomada de preferência antes do 
início da vida sexual. Ela não tem capacidade terapêutica, ou seja, não promove combate às infecções ou 
lesões já existentes.

• Herpes genital

O herpes é uma infecção causada pelo vírus HSV tipos 1 e 2. Mesmo em contato com o vírus, alguns 
indivíduos não manifestam a doença, devido à defesa do sistema imunológico. Geralmente, quando a 
infecção ocorre pelo vírus tipo 1 (HSV 1) surgem lesões nos lábios; na infecção pelo tipo 2 (HSV 2) há 
manifestações de lesões genitais, embora a doença possa se manifestar em qualquer parte da pele. 

Converse com os alunos sobre o preconceito que as pessoas infectadas com HIV e com outras  
IST sofriam e ainda sofrem nos dias atuais. Discuta com eles a expressão “grupo de risco” e sua im-
portância nas condutas preconceituosas. Comente que, no início da epidemia da aids, na década de 
1980, muitos casos foram relatados em homossexuais masculinos, profissionais do sexo e usuários 
de drogas injetáveis, gerando preconceito e a ideia de que a doença atingia apenas esses grupos. 
Na época houve ainda vários casos de contaminação em transfusões de sangue, uma vez que não 
havia testes que detectassem o vírus HIV. Esclareça que o vírus pode infectar qualquer pessoa, in-
dependentemente do sexo, nível sociocultural ou econômico, religião ou profissão e que, por isso, 
devemos ter respeito e evitar julgamentos ou atitudes de intolerância para com os indivíduos por-
tadores do vírus. Peça aos alunos que pesquisem o modo de transmissão entre os grupos populaci-
onais (heterossexuais masculinos,  homossexuais masculinos,  heterossexuais femininos,  usuários 
de drogas injetáveis etc.). Essa discussão é importante para que se relacionem hábitos presentes em 
uma população com a disseminação de determinada doença. Ressalte a importância do avanço tec-
nológico e dos estudos de Química e Medicina para a criação de testes de diagnóstico e para o tra-
tamento, além da mudança na dinâmica da doença na sociedade com o passar dos anos.

Em seguida, solicite a eles que analisem a distribuição geográfica das doenças e comparem 
seus valores de incidências no intervalo dos anos. Para estimular a reflexão, comente que, segundo 
dados divulgados pelo Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015 houve um aumento de mais de 
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5000% nos casos de sífilis no país. Faça perguntas como “O que pode ter gerado esse aumento?”. 
Ou incentive-os a levantar hipóteses como “Ter acesso aos medicamentos que tratam as doenças 
pode resultar em menor prevenção?”.

Escute a opinião dos alunos e incentive-os a levantar mais hipóteses das causas e fatores que 
poderiam influenciar a incidência da doença ao longo dos anos. Para finalizar, proponha que os 
grupos se reúnam novamente para elaborar um texto dissertativo sobre os tópicos da pesquisa e as 
discussões realizadas em sala de aula referente ao seu tema. Comente que esses textos serão utili -
zados futuramente para o desenvolvimento de uma campanha de prevenção às IST.

Segunda etapa – Métodos contraceptivos e gravidez precoce 
ou indesejada

Esta etapa tem como objetivo incentivar os alunos a refletir e a se questionar sobre a importân-
cia dos métodos contraceptivos, quais existem e como funcionam.

Aulas 5 e 6

Inicie a aula retomando com os alunos que, na prevenção das IST, uma medida importante é 
usar proteção durante o ato sexual. Comente que é comum depararmos com campanhas de pre-
venção à IST durante o Carnaval, com a distribuição de camisinhas masculinas. Então pergunte a 
eles:

• Camisinha serve somente para prevenir a transmissão de IST? Se não, para o que mais serve?

• O que são métodos contraceptivos?

• Onde podemos encontrá-los?

• Por que as campanhas são mais comuns durante o Carnaval? Em sua opinião deveria ser as-
sim? 

Durante a discussão, verifique se os alunos têm consciência da importância da camisinha para 
evitar a gravidez não planejada. Mencione que os postos de saúde disponibilizam oito diferentes 
tipos de método contraceptivo: 

• camisinha masculina e feminina;

• pílula oral;

• minipílula;

• injetável mensal e trimestral;

• dispositivo intrauterino (DIU);

• pílula anticoncepcional de emergência (pílula do dia seguinte);

• anéis mediadores.

Depois, pergunte a eles se conhecem algum desses métodos ou se já ouviram falar deles. Em 
seguida, solicite que se organizem em grupos, que podem ser os mesmos ou não da primeira etapa 
do projeto – se a turma for dividida nos mesmos grupos, alguns deles vão pesquisar mais de um 
método contraceptivo. Proponha uma pesquisa na internet sobre o funcionamento dos métodos 
acima. Incentive-os a buscar estatísticas, informações, imagens e vídeos. Como roteiro de pesquisa, 
sugere-se:
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• O método contraceptivo é hormonal ou de barreira? Expliquem.

• Qual é o mecanismo de ação do método?

• Ele previne as IST?

• Quais são as vantagens e desvantagens?

• Como deve ser administrado?

• Quais são os métodos exclusivamente masculinos e os exclusivamente femininos? Há mais 
métodos contraceptivos para homens ou mais para mulheres? O que isso indica? Qual é a opi-
nião do grupo sobre isso? 

Organize-se previamente e agende a sala de informática da escola ou distribua materiais para 
pesquisa e consulta, como folders e cartilhas do Ministério da Saúde ou de órgãos estaduais e muni-
cipais de saúde, que podem ser encontrados em postos de saúde na região da escola. Proponha aos 
grupos que anotem os dados e os apresentem no final da aula em uma roda de conversa.

Durante a discussão ressalte a importância de agendar uma consulta a um(a) médico(a) gine-
cologista antes de utilizar métodos anticoncepcionais. Explique que esse(a) profissional da saúde 
vai avaliar o método mais adequado de acordo com o estilo de vida, o histórico e o estado de saúde 
de cada pessoa.

Ressalte que os preservativos de barreira, camisinhas masculinas e femininas, são os únicos 
métodos contraceptivos que evitam a transmissão/contaminação por IST. Explique que, por ser 
uma barreira, eles evitam o contato das mucosas genitais com fluidos corporais que possam conter 
os agentes causadores dessas doenças. Comente também que, no caso dos contraceptivos hormo-
nais, é imprescindível o acompanhamento médico periódico. Mencione que o uso desses contra-
ceptivos aumenta a chance da formação de coágulos, ou trombos, devendo ser evitados por meni-
nas que tenham histórico de trombose na família, pois apresentam maior predisposição para a for-
mação de coágulos dentro das veias, o que pode causar o entupimento dos vasos sanguíneos e im-
pedir a circulação sanguínea, levando, em alguns casos, à ocorrência de embolia pulmonar ou até 
mesmo de um acidente vascular cerebral (AVC).

Dica de organização

Converse previamente com a direção da escola e os pais ou responsáveis pelos alunos sobre o 
encaminhamento pedagógico que será dado ao projeto. Ressalte que não se trata de uma questão de 
posicionamento pessoal do professor ou de incentivo ao início da prática sexual dos adolescentes. Trata-se 
do atendimento aos conteúdos, competências e habilidades estabelecidos pela BNCC, documento e 
referência oficial do MEC para a educação no Brasil, para o 8º ano. Portanto, a apresentação da camisinha 
masculina e feminina aos alunos é um recurso didático fundamental, mínimo e necessário para o 
entendimento desses conteúdos.

No caso de um posicionamento amplamente favorável ao projeto, providencie preservativos masculinos e 
femininos no posto de saúde próximo à região da escola e circule-os entre os alunos durante a discussão 
desse método. Isso pode contribuir para que eles se sintam mais à vontade para tirar dúvidas sobre o 
assunto. Ressalte a importância da camisinha feminina, pouco comum nas campanhas e distribuições, mas 
que também é um importante método contraceptivo.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



61

Aulas 7 e 8

Agende previamente a sala de vídeo da escola para a exibição do documentário  Meninas, de 
Sandra Werneck (2006). Esse documentário relata a história de quatro meninas que engravidaram 
na adolescência. Utilize-o para enfatizar que ter relações sexuais sem proteção pode causar a trans-
missão de uma IST ou gravidez indesejada. Após a exibição do documentário, promova uma dis-
cussão em roda com os alunos. Pergunte-lhes:

• Quais foram os pontos principais do documentário?

• Qual a mensagem que ele quer passar?

• O que mudou na vida das meninas depois da gravidez?

Escute as respostas dos alunos e, depois, destaque que, nos casos apresentados, todos conheci-
am os métodos contraceptivos, mas não os utilizaram porque não conseguiram compreender as 
consequências da falta de prevenção. Nesse momento, incentive os alunos a elaborar hipóteses 
para explicar por que muitas pessoas não usam métodos contraceptivos e correm o risco de adqui-
rir uma IST ou resultar em gravidez indesejada.  Comente que a gravidez precoce é bastante co-
mum nas famílias brasileiras e devemos conhecer mais o assunto para preveni-la. Comente tam-
bém que meninas que engravidam muito precocemente e não apresentam estrutura corpórea, ós-
sea e muscular propícia para uma gravidez, acabam sofrendo um colapso corporal e complicações 
que podem colocar em risco tanto a sua vida como a do bebê.

Chame a atenção dos meninos para sua responsabilidade. Comente que, por muito tempo, a 
sociedade encarava que a prevenção da gestação era responsabilidade das meninas, assim como os 
cuidados com o bebê. Ressalte que o homem deve ter as mesmas responsabilidades que a mulher, 
e deve cuidar da saúde e do bem-estar da mãe e do bebê durante a gestação e também depois do 
nascimento, responsabilizar-se pelos cuidados com a criança. 

Dicas de organização

Antes de exibir o documentário, verifique se, entre os alunos, há meninas ou meninos que já tenham 
passado por uma gravidez precoce, para evitar eventuais constrangimentos. Oriente a turma a assistir o 
documentário mantendo um ambiente de respeito. 

Se possível, convide uma pessoa que passou pela experiência de engravidar na adolescência para 
compartilhar sua história com a turma e esclarecer dúvidas. Ao promover esse tipo de atividade, um maior 
número de alunos pode sensibilizar-se e compreender as consequências de uma gravidez não planejada.

Recurso para o professor

• Unesco. Orientação Técnica Internacional sobre Educação em Sexualidade. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281por.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2018.

Publicação da Unesco voltada às questões da educação em sexualidade.

Terceira etapa – Elaboração da Campanha
Nesta etapa é proposta a realização da pesquisa para a coleta de dados, a estruturação e elabo-

ração da campanha física e virtual.
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Aulas 9 e10
Inicie organizando os alunos nos grupos estabelecidos na primeira etapa do projeto. Solicite-

-lhes que se reúnam e organizem todas as informações coletadas durante as pesquisas e atividades 
desenvolvidas até o momento. Explique-lhes que, com esses dados, eles vão elaborar uma campa-
nha de prevenção às IST e à gravidez precoce e não planejada. Em seguida, proponha que os gru-
pos discutam que outras informações seriam interessantes para pesquisar e divulgar para a popu-
lação em relação a esses temas. Estipule um tempo para que discutam e apresentem suas propos-
tas.  Avalie cada uma delas e, se necessário,  faça sugestões de dados a serem pesquisados,  por 
exemplo:

• número de pessoas contaminadas pelas IST nas regiões brasileiras e no mundo;

• índices de pessoas que fazem uso ou não dos métodos de barreira;

• índices de gravidez indesejada entre adolescentes.

Agende uma aula na sala de informática ou distribua artigos de jornais e revistas ou outras pu-
blicações, de modo que os alunos tenham material de pesquisa. 

Converse com os professores de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Arte para que 
contribuam na elaboração dos materiais da campanha. Solicite aos professores que acompanhem e 
auxiliem os grupos durante as pesquisas e deem orientações sobre formas de expor suas ideias.

Dica de organização

Algumas sugestões de fontes de pesquisa on-line:

• Datasus. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet>. Acesso em: 4 jun. 
2018.

• Boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/boletins-
epidemiologicos>. Acesso em: 4 jun. 2018.

•Aplicativo do SUS – e-saúde – para celular. Para mais informações acesse: <http://www.aids.gov.br/pt-
br/noticias/ministerio-lanca-aplicativo-para-ampliar-o-acesso-da-populacao-informacoes-de-saude>. 
Acesso em: 4 jun. 2018.

Aulas 11, 12 e 13

Organize os alunos nos grupos já estabelecidos e distribua o material para a produção da cam-
panha física. Agende também o uso da sala de informática e garanta que os computadores tenham 
programas de edição de imagem. Sugere-se que os grupos tenham autonomia para escolher as in-
formações que serão divulgadas em sua campanha.

Converse previamente com os professores de Língua Portuguesa, Matemática, Arte e Geogra-
fia para que estejam presentes em uma dessas aulas destinadas à elaboração dos materiais da cam-
panha. O professor de Matemática pode auxiliar os alunos a analisar os dados de incidência das 
doenças e o número de pessoas contaminadas, entre outros dados pesquisados, para a elaboração 
de cálculos de porcentagem e de gráficos diversos, que possam facilitar a divulgação e a interpreta-
ção das informações para a população. O professor de Língua Portuguesa pode ser de grande aju-
da na elaboração de textos para folders e cartazes on-line e físicos, auxiliando os alunos a utilizar os 
gêneros textuais mais adequados para chamar a atenção da população para as mensagens. O pro-
fessor de Arte pode ajudar os grupos na confecção dos cartazes, na escolha das fontes, cores e ima-
gens ilustrativas e no uso dos programas de edição de imagens. O professor de Geografia pode ori-
entar a confecção de mapas temáticos, destacando a relação das populações humanas com as IST. 
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No decorrer do desenvolvimento da atividade, oriente os alunos a mostrar os esboços do mate-
rial para os diferentes professores envolvidos, a fim de que possam orientá-los no uso correto de 
conceitos e procedimentos. Após as adequações, oriente os grupos a confeccionar os materiais ofi-
-ciais da campanha. Agende a sala de informática para realizar o upload dos materiais virtuais nas 
redes sociais e/ou blog da turma ou da escola.

Para encerrar o projeto, organize com os alunos o plano de divulgação da campanha. Selecio-
nem os locais da escola e da comunidade para a exposição dos cartazes e como se dará a distribui -
ção dos folders, identificando os locais que apresentam um maior fluxo de pessoas que são o pú-
blico-alvo da campanha. Discutam também como se dará a divulgação na internet. 

Dicas de organização

Converse com a direção da escola e verifique a disponibilidade de divulgar a campanha para os pais e 
responsáveis dos alunos e comunidade local.

Proposta de avaliação
Para a avaliação do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, Língua Portuguesa, Geo-

grafia, Matemática e Arte avaliem em conjunto o produto final de cada grupo considerando os ob-
jetos de conhecimento e as habilidades de suas respectivas disciplinas, bem como a participação in-
dividual dos alunos durante toda a realização do trabalho. 

Como forma de avaliação de aprendizagem dos conteúdos propostos seguem sugestões de 
questões discursivas.

1. O uso de pílulas anticoncepcionais é muito popular entre as mulheres. Essa forma de 
prevenção pode ser  considerada efetiva para  evitar  tanto  uma gravidez indesejada 
como IST? Explique e comente o papel do homem e da mulher nessa situação.

2. Cite outras duas formas de transmissão/contágio de IST, além da sexual.

3. Quais são os organismos causadores da aids, da sífilis e do HPV?

4. Para qual das doenças estudadas existe vacina? Em que período da vida é mais efici -
ente sua aplicação? Explique.

5. Sobre a aids responda: Qual é seu principal sintoma? Por que isso acontece?

Respostas:

1. Não, pois é uma forma de prevenção apenas contra a gravidez indesejada, já que não impe-
de o contato das mucosas dos órgãos genitais e a troca de fluidos que podem conter os agen-
tes patogênicos. Tanto quanto a mulher, o homem tem responsabilidade em prevenir uma 
gravidez indesejada.

2. Da mãe para o bebê, pela placenta e por troca de sangue direta no parto, por exemplo; no 
compartilhamento de seringas durante o uso de drogas injetáveis. 

3. Os organismos causadores da aids, da sífilis e do HPV são, respectivamente, o vírus HIV, a 
bactéria Treponema pallidum e o papilomavírus humano.

4. HPV. A vacina é mais eficiente quando aplicada em adolescentes em torno dos 13 anos de 
idade, pois ainda, a maior parte deles, não são sexualmente ativos e não entraram em conta-
to com o vírus.
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5. O principal sintoma da aids é a baixa imunidade, resultante da morte das células de defesa 
do corpo, que servem de hospedeiras para o vírus HIV.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Às vezes Não

Entendi as diferenças entre os métodos contraceptivos?

Entendi o que são IST?

Entendi as particularidades (uso de gêneros textuais e recursos 
artísticos) da divulgação de campanhas em diferentes mídias?

Participei das pesquisas?

Participei da elaboração dos materiais da campanha?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em rela-

ção aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades corres-
pondentes.  As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuidade e avançar nos estudos 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra. 
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O Desempenho Suficiente (DS)  indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidade de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, vai necessitar de um amplo plano 
de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno 
com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus 
estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que vai originar dificuldades adicio-
nais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor. 

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu as diferenças 
entre os métodos contraceptivos.

Identificou as características das 
IST estudadas.

Participou da produção do 
material de divulgação.

Participou das pesquisas.

Agiu com respeito com aos 
colegas e ao professor.

Demonstrou organização e 
empenho no desenvolvimento 
das atividades extraclasses.

Contribuiu nas atividades em 
grupo.

Procurou meios para alavancar 
a própria aprendizagem.

Desempenho geral 
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Cronograma

Atividades
Primeira etapa
(Aulas 1 a 4)

Segunda etapa
(Aulas 5 a 8)

Terceira etapa
(Aulas 9 a13)

Introdução do tema: IST X

Apresentação da pesquisa feita
pelos grupos X

Apresentação da pesquisa dos 
métodos contraceptivos X

Documentário sobre a gravidez 
indesejada e precoce X

Pesquisa e coleta de dados para 
campanha X

Desenvolvimento da campanha 
física e virtual X

Divulgação da campanha X
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Plano de desenvolvimento do 2o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e dez ati-

vidades de acompanhamento da aprendizagem.

No 2º bimestre, destacam-se três habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 1 e na Unidade 3 do Livro do Aluno: EF08CI07, 
EF08CI12 e EF08CI13, relacionadas aos objetos do conhecimento Mecanismos reprodutivos, Siste-

ma Sol, Terra e Lua e Clima. 

As sequências didáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desen-
volvimento de competências e habilidades específicas, além de objetos do conhecimento relaciona-
dos a esses saberes, e podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Livro do 
Aluno ou de modo independente. Apresentam uma estrutura que possibilita tanto motivar os alu-
nos quanto conhecer seu repertório; por isso, iniciam com a apresentação do tema, sua contextuali-
zação e problematização. Espera-se que, ao final, os alunos conheçam os diferentes processos re-
produtivos existentes em plantas e animais, e a disposição da Terra em relação ao Sol e à Lua. Es-
pera-se também que relacionem as fases da Lua e os eclipses à posição e ao movimento desses as -
tros, e compreendam a relação entre o eixo de inclinação da Terra e a formação das estações do 
ano. Atingir essas habilidades,  com igualdade, respeito à diversidade de posicionamentos,  sem 
preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do projeto integra-
dor, que são apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais e apropriação 
de saberes.

RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 2o BIMESTRE

Sequências 
Didáticas

Objetos do 
conhecimento

Habilidades
No livro do 

aluno

1.  Diferenciando 
reprodução asse-
xuada e sexuada

Mecanismos 
reprodutivos

EF08CI07 –  Comparar diferentes 
processos reprodutivos em plantas e 
animais em relação aos mecanismos 
adaptativos e evolutivos.

Unidade 1 – Vida 
e evolução
Capítulo 1 – A 
reprodução

2. Você já obser-
vou a Lua hoje?

Sistema Sol, Terra e Lua

EF08CI12 –  Justificar, por meio da 
construção de modelos e da 
observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos 
eclipses, com base nas posições 
relativas entre Sol, Terra e Lua.

Unidade 3 – O 
planeta em que 
vivemos
Capítulo 9 – Sol, 
Terra e Lua

3. Movimentos de 
rotação, translação 
e ângulo de incli-
nação da Terra

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima

EF08CI13 – Representar os 
movimentos de rotação e translação 
da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da 
Terra em relação à sua órbita na 
ocorrência das estações do ano, com 
a utilização de modelos 
tridimensionais.

Unidade 3 – O 
planeta em que 
vivemos
Capítulo 9 – Sol, 
Terra e Lua
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PROJETO INTEGRADOR:  A dinâmica do planeta Terra no Sistema Solar

Objetos do 
conhecimento

Habilidades

Sistema Sol, 
Terra e Lua
Clima

EF08CI12 – Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no 
céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas 
entre Sol, Terra e Lua.

EF08CI13 – Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o 
papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência 
das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais.

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

Processos de 
criação

Materialidades

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas 
ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

Estilo

EF69LP18 – Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos 
linguísticos que marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do 
texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a 
progressão temática nesses textos (“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (10 questões)
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Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os seguintes objetivos:

1. Compreender o que é reprodução assexuada e sexuada.

2. Identificar,  compreender  e  comparar  os  mecanismos adaptativos  que plantas  e  animais 
apresentam para a reprodução decorrentes do processo evolutivo.

3. Compreender o interesse econômico na reprodução assexuada das plantas para produção 
de alimentos.

4. Compreender as posições relativas no céu que o Sol, a Terra e a Lua podem assumir.

5. Compreender como ocorrem as fases da Lua.

6. Compreender os eclipses e diferenciar seus tipos.

7. Conhecer o significado dos eclipses para as civilizações ao longo da história.

8. Compreender as posições relativas e a relação entre o Sol, a Terra e a Lua no espaço.

9. Reconhecer como o dia e a noite se alternam e sua relação com o movimento de rotação da 
Terra.

10. Relacionar a passagem de um ano com o movimento da Terra ao redor do Sol.

11. Compreender que as estações do ano são consequência da translação e do ângulo de incli-
nação do planeta Terra.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas durante o bimestre fazem um recorte seletivo dos conteú-
dos explicitados no Livro do Aluno, de modo que a problematização do tema a ser estudado seja  
específica e contextualizada com facilidade, seguida de questionamentos para diagnosticar o reper-
tório do aluno, direcionando as estratégias de busca e a análise de informações e facilitando sua 
apropriação dos conceitos. Desse modo, são valorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem 
ativa, com interação do aluno com o conteúdo, proporcionando a ele oportunidades de desenvol-
ver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é individual, mas é um processo catalisado por diversos 
fatores, com destaque para a interação entre alunos em um grupo, rodas de conversa, seminários, 
pesquisa na internet, debates e discussões. Para a definição de trabalhos individuais ou em grupos, 
é fundamental considerar as diferenças entre os alunos, como maior ou menor facilidade de enten-
dimento, oralidade, escrita e socialização.

No caso específico da temática Sistema Terra, Sol e Lua, apesar de os alunos terem muita curi-
osidade a respeito dos fenômenos, podem encontrar dificuldade de assimilação do conteúdo por se 
tratar de conceitos não palpáveis no dia a dia. Nesse cenário, o professor alcançará melhores resul-
tados incentivando a montagem de maquetes, propondo pesquisas e utilizando simuladores online 
para facilitar a observação e a compreensão dos movimentos dos astros. O ambiente na sala de  
aula deve ser propício à discussão da temática, ao exercício da curiosidade intelectual e à investiga-
ção. Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades 
propostas neste bimestre são:
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EF08CI07 
• Selecionar textos, imagens e vídeos que abordem o tema.

• Organizar atividades de pesquisa sobre os mecanismos adaptativos e evolutivos relacionados 
à reprodução.

EF08CI12 
• Apresentar as posições do Sol, da Terra e da Lua aos alunos utilizando simuladores online.

• Organizar atividades de pesquisa sobre a posição dos astros durante os eclipses lunar e solar e 
as interpretações das civilizações antigas sobre esses fenômenos.

EF08CI13 
• Propor atividades práticas para simular a ocorrência das estações do ano e sua relação com a 

inclinação do eixo da Terra.

• Formar rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

Sugestão de recursos recorrentes
Durante o encaminhamento do material digital, é fundamental adotar algumas atividades re-

correntes em sala de aula que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e 
as específicas de Ciências da Natureza, como as elencadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens, simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento 
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo a criar um ambiente co-
laborativo e autônomo entre os alunos.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamen-
to de informações à comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar a produção de textos autorais e inéditos, em vez da cópia de textos prontos, e a di-
vulgação aos colegas ou à comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretações de texto, verificando se há dificulda-
des associadas ao vocabulário e à estrutura do texto, e auxiliar os alunos quando necessário. 
Montar com eles um glossário com termos científicos referentes à sexualidade.

Ao utilizar recursos recorrentes, o professor identifica mais rapidamente as dificuldades 
de aprendizagem dos alunos, o que o auxilia na organização de estratégias de replanejamen -
to das aulas e das dificuldades apresentadas. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativida -
des diversificadas com retomada dos conteúdos essenciais que não foram compreendidos sa -
tisfatoriamente pelos alunos. 
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Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, so-

cial, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusi-
ve tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-
poral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, mate-
mática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regio-
nal 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, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e ca-
pacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei-
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valoriza-
ção da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusi-
vos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10)
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Competências específicas de Ciências da Natureza a serem 
alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar  processos,  práticas  e  procedimentos  da investigação científica,  de 
modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e 
do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma socie-
dade justa, democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mun-
do natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se esta-
belecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e cri-
ar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Nature-
za.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar 
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o res-
peito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver proble-
mas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos 
das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para to-
mar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da 
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários.

(BNCC, p. 322)
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Materiais complementares
CANALLE, João Batista G. Explicando astronomia básica com uma bola de isopor. Caderno Ca-

tarinense de Ensino de Física, 1999. (Há PDF disponível.)

O artigo apresenta estratégias pedagógicas para o ensino de Astronomia (dia e noite; estações 
do ano; eclipses e fases da Lua) utilizando uma bola de plástico EPS (poliestireno expandido).

NARDI, Roberto; LANGHI, Rodolfo. Educação em: repensando a formação de professores. São 
Paulo: Escrituras, 2014.

Nesse livro, os autores discutem a importância da formação de professores de Educação Básica 
para o ensino de Astronomia nas escolas.

GALDINO, Luiz. A astronomia indígena. São Paulo: Nova Alexandria, 2001.

A obra traz anotações de mais de quatro décadas sobre o estudo de costumes e tradições dos 
índios do Brasil em relação à Astronomia.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilida-

des específicas de conteúdos e atitudes, que são fundamentais para os alunos terem condições de 
dar continuidade aos estudos de Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização, na apropriação e na construção de 
saberes e conhecimentos, habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do tra-
balho. Assim, as sequências didáticas buscam maior efetividade nas aprendizagens essenciais que 
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.

1. EF08CI07 – Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação 
aos mecanismos adaptativos e evolutivos.

2. EF08CI12 – Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e  
Lua.

3. EF08CI13 – Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel 
da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações 
do ano, com a utilização de modelos tridimensionais.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF08CI07, Mecanismos 
reprodutivos; EF08CI12 e EF08CI13, Sistema Sol, Terra e Lua e Clima. As sequências didáticas con-
templam esses objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas a 
eles. Elas foram programadas para ser desenvolvidas em três a quatro aulas de aproximadamente 
50 minutos, podendo ser adaptadas de acordo com a proposta do professor. Ao final das sequên-
cias didáticas, são propostas dez questões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, se-
guidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar 
na avaliação do desenvolvimento das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que o 
conhecimento científico é construído com base em questionamentos e observações. O ato de levantar 
hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora com a formação do pensamento crítico e do raciocí-
nio lógico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações, levantando-se hipóteses 
viáveis e passíveis de serem testadas por meio de observações ou de arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, na qual parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequên-
cias didáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. 
Além disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função dos objetivos pedagógicos e dos perfis 
das salas em que forem aplicadas. 
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1. Diferenciando reprodução assexuada e sexuada
Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento Habilidade

• Comparar reprodução assexuada com 
reprodução sexuada.

• Identificar, compreender e comparar 
os mecanismos adaptativos que plan-
tas e animais apresentam para a re-
produção decorrente do processo evo-
lutivo.

• Relacionar a reprodução assexuada e 
sexuada das plantas com a produção 
de alimentos.

• Mecanismos reprodutivos EF08CI07 – Comparar dife-
rentes processos reproduti-
vos em plantas e animais em 
relação aos mecanismos 
adaptativos e evolutivos.

Recursos para o professor

• JARDIM, Jomar G.; NASCIMENTO, Renata S. S. do. Reprodução da  
Vida. 2. ed. Natal: EDUFRN, 2011. Disponível em: <www.sedis.ufrn.br/
bibliotecadigital/site/pdf/biologia/LIVRO_Rep_Vida_WEB.pdf>. 
Acesso em: 26 ago. 2018.

• SANTOS, Déborah Y. A. C. Dos; CHOW, Fungyi; FURLAN, 
Cláudia M. (Org.).  A botânica no cotidiano. Ensino de Botânica – Curso 
de atualização de professores de Educação Básica. Instituto de 
Biociências, USP, 2008. Disponível em: 
<http://felix.ib.usp.br/Botanica_Cotidiano.pdf>. Acesso em: 26 ago. 
2018.

Número de aulas
4 aulas.

Onde realizar
Em sala de aula, laboratório de ciências e sala de informática.

Introdução do tema
A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos geram outros indivíduos a fim de dar con-

tinuidade à espécie, bem como contribuir para a ocupação dos ambientes.

Animais e plantas podem gerar descendentes de duas maneiras: 

I) reprodução assexuada e

II) reprodução sexuada.

Durante o processo evolutivo ocorreram muitas adaptações, tanto em animais quanto em ve-
getais, que proporcionaram, cada vez mais, o sucesso reprodutivo das espécies. Algumas dessas 
adaptações foram fundamentais para a ocupação do ambiente terrestre e a independência do meio 
aquático para a reprodução, como o surgimento de ovos com casca, característica dos répteis, e de 
grãos de pólen e sementes, nas plantas gimnospermas. 
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Dicas de organização ou cuidados

•Providenciar projetor multimídia e caixa de som ou televisão para passar os vídeos sugeridos.

•Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências ou local onde seja possível utilizar    água 
corrente.

•Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e o 
encaminhamento pedagógico.

•Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• 4 tesouras sem ponta;

• 4 copos de vidro transparente de 300 mL;

• Água filtrada ou corrente;

• 1 maço de cebolinha com as raízes, como vendido em mercados e feiras;

• 1 rolo de papel toalha;

• 1 pacote de sementes de cebolinha;

• 4 garrafas PET cortadas ao meio;

• terra vegetal;

• 4 réguas de 30 cm;

• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet;

• vídeo  Reprodução  sexuada  e  assexuada,  de Dailymotion (2014).  Disponível  em:  <http://curriculo 
mais.educacao.sp.gov.br/reproducao-sexuada-e-assexuada/>. Acesso em: 25 ago. 2018.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que esta aula seja desenvolvida no laboratório de ciências com o auxílio de equipamentos de 
multimídia. Entretanto, ela pode ser adaptada conforme as condições da escola.
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O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito dos proces-
sos de reprodução assexuada e sexuada das plantas e dos animais.

Inicie a aula propondo as seguintes questões aos alunos: 

• O que pode acontecer com uma população de plantas e animais ao longo do tempo? Por  
exemplo: os peixes de um lago ou os coelhos de um bosque.

• Como essa população diminui? E como aumenta? Como ela poderia ficar em equilíbrio ao lon-
go do tempo?

• Como ocorre a continuidade da existência das plantas e dos animais, sendo os progenitores 
substituídos por seus descendentes?

• O que os seres vivos precisam fazer para que não desapareçam de determinada região?

Informações para o professor

O conceito biológico de espécie está associado a um conjunto de organismos semelhantes capazes de se 
intercruzar e originar descendentes férteis ou conjunto de populações intercruzantes ou com potencial para 
cruzar. Embora a similaridade ajude a identificar a espécie, ela não é definitiva, pois pode ocorrer isolamento 
reprodutivo de uma população que antes era considerada da mesma espécie. 

Para mais informações, acesse:

• Conceito Biológico de Espécies. Disponível em: 
<www.ib.usp.br/evosite/evo101/VA1BioSpeciesConcept.shtml>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• O Conceito de Espécie. Disponível em: <http://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/evol/especies/>. Acesso 
em: 26 ago. 2018.

Incentive os alunos a fazer observações sobre situações do cotidiano, a fim de levantar hipóte-
ses sobre esse tema. Auxilie-os durante a discussão, dando os subsídios necessários para que co-
nheçam o processo de reprodução.

Em seguida, pergunte aos alunos:

• O que é reprodução sexuada? E assexuada?

Incentive-os a pensar e formular respostas e verifique o que já sabem sobre o assunto. Para  
isso, faça na lousa um quadro com duas colunas: “Reprodução sexuada” e “Reprodução assexua-
da”; e anote nele as respostas dos alunos em tópicos. 

Veja um exemplo possível de quadro:

Reprodução assexuada Reprodução sexuada

Não envolve dois organismos. Macho e fêmea (dois indivíduos).

Não há gametas. Há troca de material genético.

Não há troca de material genético. Participação de gametas.

Forma indivíduos geneticamente iguais ao progenitor 
(clones).

Forma indivíduos geneticamente diferentes entre si e 
dos progenitores. Nas plantas os dois sexos podem estar 

no mesmo indivíduo.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.

http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/VA1BioSpeciesConcept.shtml
http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/VA1BioSpeciesConcept.shtml


78

Ao final da conversa, comente as sugestões, reforçando as que estão corretas e explicando o 
motivo das equivocadas.

Informações para o professor

As espécies se reproduzem

Uma característica comum a todas as espécies é o fato de se reproduzirem. A reprodução é um processo 
que acontece com o intuito de gerar descendentes, o que é crucial para dar continuidade às espécies e, 
consequentemente, para que essas possam ocupar o ambiente.

A reprodução das espécies pode ocorrer de duas formas: sexuada e assexuada.

Na reprodução sexuada, geralmente, ocorre a participação de dois indivíduos de sexos diferentes (macho 
e fêmea) de uma mesma espécie para gerar descendentes. Esses indivíduos produzem gametas (células 
sexuais) que se unem em um processo chamado de fecundação e desenvolverão um zigoto que continuará o 
desenvolvimento até dar origem aos descendentes. Esse tipo de reprodução envolve material genético dos 
progenitores, aumentando a variabilidade genética da população.

Na reprodução assexuada, geralmente, os indivíduos geram descendentes sem a participação de outro 
indivíduo da mesma espécie, ou seja, não envolve gametas. Assim, esse tipo de reprodução não amplia a 
variabilidade genética já existente na espécie, visto que o descendente é igual ao genitor. Os principais tipos 
de reprodução assexuada são:

• Bipartição ou divisão binária: consiste na divisão de um organismo em dois outros novos indivíduos 
idênticos ao genitor. Exemplo: bactérias.

• Brotamento: consiste na formação de brotos na superfície do corpo do indivíduo, que se desprendem 
(ou não) e dão origem a novos indivíduos idênticos ao genitor. Exemplo: esponjas.

• Esporulação: o organismo produz uma célula chamada esporo, que é dispersa na natureza. Esse esporo, 
ao encontrar um ambiente favorável, desenvolve-se originando um novo indivíduo. Exemplo: fungos.

• Regeneração ou fragmentação: consiste no desenvolvimento de um novo indivíduo a partir de um 
fragmento do corpo do indivíduo adulto. Exemplos: planária e algumas plantas.

Para contribuir com o entendimento e a fixação de alguns conceitos, exiba o vídeo Reprodução  
sexuada e assexuada, de Dailymotion (2014). Ao final da exibição, peça aos alunos que discutam sobre 
os conceitos apresentados no vídeo e proponha que elaborem um resumo dos conteúdos apresenta-
dos até o momento. Verifique se ainda há dúvidas sobre o tema e ajude os alunos a esclarecê-las.

Em seguida, proponha a montagem do experimento a seguir que será retomado ao final da 
aula 4. Informe aos alunos que o experimento englobará os conceitos de reprodução sexuada e as-
sexuada em plantas, bem como os temas das próximas aulas.

O objetivo desse experimento é observar e comparar a formação da cebolinha por reprodução 
assexuada, pelo crescimento das raízes, que tem potencial para procriar novas plantas, e sexuada, a 
partir do desenvolvimento das sementes. Para a montagem do experimento, divida os alunos em 
quatro grupos. 
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Roteiro de atividade prática

Dicas de organização

Prepare-se para a atividade e corte as garrafas PET ao meio antes do início da aula.

Objetivo
Observar o crescimento da cebolinha, demonstrando a reprodução assexuada dos vegetais a 

partir das raízes.

Material:
• cebolinha com raiz;

• tesoura sem ponta;

• 1 garrafa PET cortada ao meio;

• terra vegetal;

• régua;

• copo;

• água;

• sementes de cebolinha;

• 1 rolo de papel toalha.

Método
1. Lave o maço de cebolinhas na água corrente cuidadosamente, para evitar a quebra da raiz. 

Em seguida, seque-o com o auxílio de papel toalha.

2. Meça com a régua aproximadamente 4 centímetros da base da cebolinha (onde começa a sair 
as raízes) em direção à parte superior e corte. Preserve a base com as raízes.

3. Ainda com a régua, meça com precisão o ramo de cebolinha e anote sua medida na tabela a 
seguir.

Aula 1 Aula 4

Medida em cm

4. Coloque a cebolinha em um copo com água até o nível que cubra aproximadamente 2 centí-
metros da raiz e anote o nome do grupo no copo. Atente para manter as raízes submersas  
em água, mas a parte superior não.

5. Em seguida, complete as garrafas PET com terra vegetal, deixando dois dedos de espaço e 
plante as sementes de cebolinha.

6. Depois de alguns dias, meça, anote o comprimento da cebolinha e observe se as sementes 
germinaram ou não.
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Informações para o professor

Os experimentos devem ficar em um local claro e arejado, e a troca de água deve ser feita a cada dois dias 
para evitar o acúmulo de bactérias. Se possível, proponha aos alunos que tirem fotos dos experimentos para 
comparar as imagens iniciais e as dos resultados. 

Aspectos importantes a serem observados durante o desenvolvimento do experimento:

1. Identificação do arranjo experimental de cada grupo com as informações necessárias colocadas nos
        copos de cada grupo.

2. Processo de medições relativas aos ramos da cebolinha no início e no último dia do experimento.

3. Registro dos dados coletados e construção de tabelas para organizar os resultados.

Para obter um resultado bastante significativo do crescimento do vegetal a partir das raízes, é interessante 
que o experimento seja observado por pelo menos uma semana. Entretanto, depois de mais ou menos dois 
ou três dias já é possível observar e mensurar o crescimento da cebolinha por reprodução assexuada.  No 
caso da semente, demora de 5 a 15 dias para que ela germine.

Lembre os alunos que o aspecto geral da planta e a montagem do arranjo experimental tam-
bém fazem parte do conjunto de dados a serem observados, registrados e discutidos. Reforce que o 
encaminhamento e o desenvolvimento do experimento devem ser analisados e discutidos, ou seja, 
não existe resultado errado. Trata-se de uma oportunidade para discutir a metodologia científica e 
as características das ciências.

Aula 2

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o 
encaminhamento da aula.

Providencie os materiais necessários para a montagem da atividade prática de reprodução de moscas 
drosófilas proposta no fim da aula. O ciclo de vida da mosca é curto e ocorre entre 8 e 14 dias. Organize a 
atividade para que na aula 4 seja possível observar ovos, larvas e moscas ou prepare previamente um 
experimento calculando o tempo necessário para que os alunos observem os resultados na aula 4. 

O objetivo desta aula é compreender as adaptações reprodutivas que plantas e animais  
apresentam.
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Recursos para o professor

Prepare-se previamente para a discussão dos dados da pesquisa. As 
sugestões de sites a seguir poderão auxiliá-lo. 

• JARDIM, Jomar G.; NASCIMENTOo, Renata S. S. do. Reprodução 
da Vida. 2. ed. Natal: EDUFRN, 2011. Disponível em: 
<www.sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/pdf/biologia/LIVRO_Rep_Vi
da_WEB.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Aborda as características da reprodução assexuada e sexuada em 
plantas e animais.

• SANTOS, Déborah Y. A. C. Dos; CHOW, Fungyi; FURLAN, 
Cláudia M. (Org.).  A botânica no cotidiano. Ensino de Botânica – Curso 
de atualização de professores de Educação Básica. Instituto de 
Biociências, USP, 2008. Disponível em: 
<http://felix.ib.usp.br/Botanica_Cotidiano.pdf>. Acesso em: 26 ago. 
2018.

Aborda a conquista do ambiente terrestre pelas plantas.

Ao iniciar a aula relembre com os alunos que a reprodução é um processo fundamental para a 
continuidade das espécies, e como ocorreu o processo evolutivo dos seres vivos no planeta.

Pergunte a eles:

• As primeiras formas de vida na Terra surgiram no ambiente aquático ou terrestre?

• Que mudança foi necessária para que os seres vivos pudessem viver fora da água?

Peça aos alunos que escolham um animal aquático e um terrestre e comparem suas característi-
cas, como tipo de respiração, revestimento do corpo e locomoção. Comente que em ambientes úmi-
dos os seres vivos costumam apresentar uma pele mais fina, pois seu ressecamento é impedido 
pela grande disponibilidade de água. Já em ambientes terrestres, os animais apresentam pele com 
uma camada espessa de queratina, evitando a perda de água pela evaporação e pela transpiração. 
Outro fator distinto é a locomoção: a maior parte dos animais aquáticos apresenta nadadeiras, en-
quanto os terrestres apresentam pernas, asas ou musculatura forte que permite a eles rastejar. 

Em seguida, peça-lhes que reflitam sobre a reprodução dos animais que escolheram: se as fê-
meas botam ovos, como são os ovos de cada tipo de animal; se não botam ovos, como é a reprodu-
ção deles. Discuta com os alunos como essas características proporcionaram aos seres vivos a con-
quista do ambiente terrestre, por meio de perguntas como:

• A reprodução dos animais aquáticos é diferente da reprodução dos animais terrestres? De que 
modo? Vocês conhecem alguns exemplos?

• E a reprodução das plantas aquáticas é diferente da reprodução de plantas terrestres? De que 
modo? Podem dar alguns exemplos?

Ouça as respostas da turma e, em seguida, organize os alunos em duplas e leve-os até a sala de 
informática para pesquisarem informações que os ajudem a responder às questões a seguir.
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Atividades

• As briófitas correspondem ao primeiro grupo de plantas terrestres, mas ainda apresentam 
dependência em relação ao ambiente aquático. Justifique a veracidade ou não da frase. 

• Qual a diferença entre a reprodução dessas plantas e a de gimnospermas e angiospermas?

• Os peixes apresentam todo seu ciclo de vida em ambiente aquático. Como é a reprodução 
desses animais?

• Os anfíbios apresentam uma parte do ciclo de vida aquática e outra parte terrestre. Como é 
a reprodução desses animais?

Oriente os alunos a escreverem no caderno as respostas para essas questões e a organizarem as 
informações para que exponham livremente suas opiniões e ideias, compartilhando seus entendi-
mentos e construindo suas próprias concepções com base nos conceitos e nos princípios apresenta-
dos. Se considerar conveniente, proponha que criem um quadro utilizando essas informações.

O quadro deve conter duas colunas: na primeira, o nome dos grupos de seres vivos; na segun-
da, suas características reprodutivas. Para esse tipo de abordagem, é importante propor também a 
elaboração de um pequeno texto explicativo e autoral sobre as informações da tabela. Veja um 
exemplo possível de quadro:

Grupos vegetais/animais Como é sua reprodução?

peixes
Reprodução sexuada.
Fecundação interna ou externa em meio aquático.

anfíbios

répteis

aves

mamíferos

briófitas

pteridófitas

gimnospermas

angiospermas

Estipule um tempo para as pesquisas e ressalte a importância da busca em fontes seguras. Ao 
final, conduza um fechamento teórico, ajustando conceitualmente os depoimentos levantados e va-
lorizando todas as participações, sem dar ênfase a ideias equivocadas e erros conceituais.
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Informações para o professor

Marsupiais na Mata Atlântica

[...] 

As espécies de marsupiais são importantes na dinâmica das comunidades da Mata Atlântica. Alguns 
desses animais, como o gambá (Didelphis aurita), a cuíca-lanosa (Caluromys philander) e a cuíca (Micoureus 
travassosi), são eficientes dispersores de sementes. Outros, entre eles o gambá, podem atuar como 
controladores das populações de roedores silvestres.

Mas o que é um marsupial? A principal característica que diferencia esse grupo dos mamíferos 
placentários (como o homem) é a gestação, que dura apenas alguns dias porque uma placenta verdadeira 
não é formada. Os filhotes nascem em um estágio precoce de formação e completam seu desenvolvimento 
em uma bolsa (denominada ‘marsúpio’) ou em pregas de pele que a fêmea tem no ventre. [...]

Disponível em: <www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/biologia/0027.html>. Acesso em: 25 ago. 2018.

Após essa atividade proponha uma roda de discussão. Primeiro, pergunte às duplas quais fo-
ram as informações que coletaram. Incentive a livre participação de todos os alunos para comparti-
lhamento e debate de ideias.

Verifique se os alunos conseguem entender e discutir que as briófitas e as pteridófitas ainda 
são dependentes do ambiente aquático para a reprodução, sobretudo para a fecundação; e se com-
preendem as adaptações reprodutivas que permitem a independência da água para a fecundação 
nas gimnospermas e nas angiospermas. Comente que essa independência da água para reprodu-
ção se deve ao fato do surgimento de novas estruturas para reprodução sexuada como o grão de 
pólen, o tubo polínico e a semente. Avalie se a turma entendeu que as angiospermas também apre-
sentam flores e frutos que são eficientes na atração de agentes polinizadores e promovem grande 
dispersão das sementes.

Em relação às adaptações reprodutivas dos animais, verifique se os alunos conseguem identifi-
car que os anfíbios ainda necessitam da água para a fecundação, e que os répteis e as aves apresen-
tam adaptações para a total independência da água, como a presença de órgãos copuladores, que 
garantem a fecundação interna, e a presença de ovos com casca, que promovem trocas gasosas sem 
causar a desidratação do embrião. Verifique se identificaram que os mamíferos apresentam fecun-
dação interna, que seus filhotes nascem diretamente do corpo da mãe e em estágio avançado de 
desenvolvimento, garantindo maior proteção da prole contra a predação; e as adaptações dos ma-
míferos marsupiais, que possuem uma bolsa, o marsúpio, para carregar os filhotes.

Caso os alunos não tenham conseguido coletar essas informações satisfatoriamente, aproveite o 
momento da discussão e complemente com as informações que faltaram sobre o tema, fechando o 
conteúdo.

Para finalizar a aula, proponha uma atividade prática aos alunos para que observem a repro-
dução sexuada em moscas drosófilas, também conhecidas como moscas-das-frutas. Inicie a monta-
gem do experimento no tempo restante da aula e proponha que as observações sejam realizadas na 
aula 4 para que haja tempo necessário para o desenvolvimento das larvas. Construa um único sis-
tema para que toda a turma observe. Os alunos devem então seguir o roteiro e fazer as anotações 
que julgarem convenientes. Esse experimento tem por objetivo observar a reprodução sexuada e o 
desenvolvimento indireto do inseto, ou seja, a postura de ovos, o nascimento das larvas até trans-
formarem-se no inseto adulto.
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Nome:__________________________________________________Turma :__________

Professor(a): ___________________________________________ Data: ____/____/____

Roteiro de atividade prática

Dicas de organização

Prepare-se para a atividade separando os materiais e escolhendo um local claro e arejado na sala para a 
montagem do sistema. 

Objetivo
Observar a reprodução sexuada das drosófilas a partir da postura dos ovos dos adultos que es-

tão no meio ambiente e seu desenvolvimento indireto.

Material:
• 1 pote de vidro grande;

• 1 pacote pequeno de gaze;

• 1 banana-nanica grande;

• 1 prato;

• 1 garfo;

• 1 elástico;

• 1 lupa.

Método
1. Amasse a banana com um garfo, até virar um purê.

2. Transfira o purê de banana para dentro do vidro e deixe-o aberto durante um dia para que 
as drosófilas que estão no ambiente sejam atraídas. Elas pousarão sobre o purê e depositarão 
seus ovos durante esse período.

3. No dia seguinte, feche o pote de vidro com a gaze e o elástico, a fim de impedir a passagem 
de insetos e outros animais, mas que ainda proporcione uma boa ventilação.

4. Após acompanharem os procedimentos descritos nos passos anteriores, os alunos devem 
monitorar o pote diariamente com o auxílio de uma lupa, fazendo anotações e desenhos no 
caderno do que observaram.

Observação: Após as atividades, liberte os insetos na natureza, em um local aberto.
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Ao final da aula, proponha aos alunos que realizem em casa a Atividade 1, inserindo no qua-
dro os grupos de animais e vegetais de acordo com suas características reprodutivas.

Atividade 1

Desenhe no caderno um quadro conforme o modelo abaixo e preencha-o identificando as 
características e as adaptações reprodutivas dos grupos de animais e vegetais pesquisa-
dos.

Grupo 
animal/
vegetal

Reprodução 
dependente 

de água

Reprodução 
parcialmente 
dependente 

de água

Reprodução 
independent

e de água

Adaptações 
reprodutivas

aves x
Presença de ovos com 
casca dura.
Fecundação interna.

Em seguida, selecione imagens de revistas e jornais ou faça desenhos que exemplifiquem as 
plantas, os animais e as adaptações reprodutivas citadas no quadro. Depois, em sala de aula 
e com o auxílio do professor, monte um mural na parede da sala de aula com as imagens se-
lecionadas por você e por seus colegas.

Aula 3

O objetivo desta aula é explorar o conceito de reprodução sexuada e assexuada das plantas e am-
pliá-lo para que os alunos entendam os princípios utilizados na produção dos alimentos e como o co-
nhecimento científico pode tornar essa produção mais rápida e melhorar sua eficiência. Essa ativida-
de possibilita aos alunos que façam a transposição didática do conteúdo referente à reprodução das 
plantas para o cotidiano e entendam a origem de alguns dos alimentos consumidos no dia a dia. 

Antes de iniciar o conteúdo desta aula, recolha a Atividade 1 proposta na aula anterior. Con-
verse com os alunos sobre as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento e solucione 
possíveis dúvidas levantadas.

Leve os alunos até a sala de informática e inicie a aula solicitando que se organizem em cinco 
grupos. Em seguida, comente que o Brasil está entre os cinco maiores exportadores agropecuários, 
de modo que a agricultura é uma das principais bases da economia do país. Tendo em vista a im-
portância desse setor para o Brasil, torna-se cada vez mais necessário o foco em técnicas de plantio  
que garantam a qualidade da produção com rápido desenvolvimento, alta produtividade, sabor e 
estética do alimento.

Em relação a esses aspectos, distribua os textos a seguir para cada um dos grupos, conforme 
identificado. 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



86

Grupo 1

Cultivo da figueira

Originária da região mediterrânea, a figueira é uma arvore frutífera da família Mora-
ceae. Apesar de ter grande capacidade de adaptação climática, a figueira se desenvolve 
melhor em regiões subtropicais temperadas. Seus frutos, os figos, são de grande interesse 
econômico, podendo ser consumidos in natura, em forma de doces em calda, cristalizado, 
seco, entre outros. 

O cultivo das figueiras, geralmente, é feito em estacas enraizadas chamadas de mudas. 
O processo de plantar uma estaca enraizada diretamente no solo é muito conveniente, pois 
proporciona uma rápida multiplicação na implantação do figueiral, quando em condições 
favoráveis de clima e solo.

Grupo 2

Propagação de mudas de bananeiras 

A banana disseminou-se por quase todos os países e hoje é o fruto mais consumido 
no mundo. 

O Brasil é um grande produtor de banana, pois apresenta condições favoráveis para o 
cultivo desse fruto em quase todo o seu território. As regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste e grande parte da região Sudeste se destacam no cultivo do fruto no país.

As bananeiras apresentam um caule subterrâneo chamado de rizoma. É dessa maneira 
que essas plantas são propagadas vegetativamente, por meio de mudas desenvolvidas das 
gemas do seu rizoma.

Grupo 3

Cultivo de uvas para produção de suco

A produção de um bom suco de uva requer a escolha minuciosa do tipo de uva, bem 
como o cuidado durante seu cultivo.

A eficiência produtiva da videira é tão importante quanto as características dos fru-
tos, como teor de açúcares, acidez, cor, aroma e sabor.

Na maioria das regiões produtoras, as videiras são propagadas por uma técnica cha-
mada enxertia. O enxerto é composto de duas partes: o enxerto (copa) e o porta-enxerto 
(raiz e base do caule). Dentre as características que podem ser influenciadas pelo tipo de 
porta-enxerto, destacam-se a resistência a pragas e doenças, produtividade, tamanho da 
baga e composição química da fruta, como conteúdo de açúcares, ácidos orgânicos e an-
tocianinas.

Grupo 4

Propagação da lichieira

A lichieira, que produz um fruto chamado de lichia, é uma planta da família Sapinda-
ceae, a mesma do guaraná, da pitomba e do rambutã.

A colheita de lichia no Brasil ocorre do fim do mês de outubro ao início de fevereiro, 
sendo comum seu consumo durante o Natal e o Ano-novo. Seu cultivo ocorre principal-
mente no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no norte do Paraná. 
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A lichieira pode ser propagada por sementes, contudo a propagação via sexual confe-
re às plantas uma alta variabilidade genética, além de apresentar um longo período juve-
nil, levando de dez ou mais anos para iniciar a floração. Assim, comercialmente, a lichiei-
ra é propagada por processo vegetativo, sendo a alporquia o mais utilizado. Podem-se 
também utilizar outros métodos, como a enxertia e estaquia. 

Grupo 5

Recomendações técnicas para a cultura do milho
[...]

Um dos princípios básicos para o sucesso de uma determinada cultura é a aquisição de 
sementes de boa qualidade. Nos custos de produção para a cultura do milho, via de regra, o 
custo para aquisição de sementes é em torno de 4 a 5% do custo total. [...] Inúmeras cultiva-
res de milho são indicadas para o plantio no mercado regional, variando no porte, ciclo (su-
perprecoce, precoce e normal) e outras características importantes. [...]

Para assegurar boa produtividade, o milho deverá ser plantado numa época em que haja 
coincidência da floração com uma boa distribuição de chuva. Um atraso no plantio poderá re-
dundar em menores produtividades [...]

O plantio pode ser realizado manualmente com enxada ou matraca, mecanicamente, por 
meio de semeadeira adubadeira, com trator ou tração animal. [...]

A umidade é uma das principais causas do processo de perda na qualidade das semen-
tes, aumentando a atividade respiratória e promovendo o aumento de pragas e doenças. As-
sim, não se deve atrasar a colheita do milho, que deve ser iniciada, quando a planta estiver  
bem seca e as espigas puderem ser facilmente destacadas, apresentando grãos duros. Caso 
esta prática não seja observada, a lavoura começa a tombar, podendo ser colhida com alta 
incidência de gorgulho traças e fungos, comprometendo a qualidade dos grãos. […]

LIRA, Marcelo Ab. et al. Recomendações técnicas para a cultura do milho. Natal: 
EMPARN, 2010. Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/EMPARN/DOC/DOC000000000024717.PDF>. 

Acesso em: 26 ago. 2018.

Oriente os grupos a lerem o texto e a identificarem a metodologia de propagação e plantio 
abordada. Peça que busquem na internet palavras desconhecidas por eles, como “rizoma”, “enxer-
to”, “porta-enxerto”, “alporquia”, “matraca”, “semeadeira adubadora”, entre outras. 

Auxilie-os a realizar essa pesquisa em  sites confiáveis,  e proponha as seguintes perguntas 
norteadoras de pesquisa:

• A metodologia utilizada refere-se a que tipo de reprodução da planta? Justifique.

• Qual é o procedimento para realização dessas metodologias?

• Que outros métodos são utilizados para o cultivo do alimento no texto do seu grupo?

• Quais são as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada das plantas em relação à re-
produção por sementes?

Peça aos alunos que anotem os dados da investigação em uma folha com os dados do grupo e 
a entreguem. Em seguida, oriente-os a apresentar oralmente os dados obtidos, organizados e anali-
sados, no final da aula.
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Informações para o professor

Para se preparar para a discussão dos grupos e saber mais sobre os métodos de cultivo distribuídos aos 
grupos, leia o texto a seguir.

Reprodução assexuada das plantas para produção de alimentos

Na natureza existem plantas capazes de se reproduzir de forma sexuada e assexuada. O feijão, a soja, o 
arroz e o milho são exemplos de plantas de grande interesse econômico que se reproduzem exclusivamente 
por meio de sementes (sexuada). Por outro lado, outras espécies se reproduzem principalmente pela 
propagação vegetativa (assexuada), como é o caso da cana-de-açúcar. Entretanto, a maioria das plantas 
frutíferas produz sementes em condições naturais, mas, por razões de produtividade, algumas são 
propagadas vegetativamente.

Uma das principais características da propagação vegetativa é que esse método gera indivíduos idênticos 
à planta-mãe, o que garante sua qualidade.

Outras características importantes em relação a essa metodologia é a rápida multiplicação das plantas, 
pois a propagação em larga escala induz as plantas a uma produção precoce (pois não é preciso passar pelo 
período juvenil) em relação a sua propagação por sementes.

A propagação vegetativa pode ser realizada através das técnicas de enxertia, estaquia, mergulhia, de 
acordo com a adaptação e a facilidade de formação de mudas em cada espécie. 

•Enxertia: essa técnica consiste em implantar parte de uma planta em outra de característica semelhante, 
com a finalidade de propagar determinadas variedades. Nesse processo, a planta introduzida (enxerto) tem a 
função de fornecer as melhores características aos frutos, ao passo que a planta receptora (porta-enxerto) é 
responsável pelo suporte e pelo abastecimento de água e nutrientes essenciais.

                                                                              Paulo Nilson

• Estaquia: método que consiste no plantio de um ramo ou folha (suculentas, por exemplo) da planta, 
desenvolvendo-se uma nova planta a partir de seu enraizamento.

                                                                                 Paulo Nilson
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• Mergulhia: consiste na envergadura de caules flexíveis da planta no solo, induzindo o crescimento de 
raízes. Após o enraizamento, pode ser isolada da mãe e transportada para outro local.

                                                               Paulo Nilson

•Alporquia: método de propagação vegetativa utilizado em plantas nas quais não é possível utilizar 
estaquia e mergulhia, pois apresentam galhos mais robustos. Consiste em envolver um ramo com terra 
úmida e plástico, a fim de estimular o crescimento de raízes. Após o enraizamento, pode ser isolada da
mãe e transportada para outro local.

                                                                                     Paulo Nilson

Se não for possível utilizar computador com acesso à internet, traga para a sala de aula textos  
e/ou vídeos que abordem esses conceitos e que possam servir de fontes de pesquisa para os alunos.

Durante o período de leitura e investigação, caminhe por entre os grupos observando a partici-
pação dos alunos e solucionando possíveis dúvidas. Oriente-os a pensar sobre como é a estrutura 
física da planta pesquisada e, assim, como pode estar relacionada à metodologia de plantio abor-
dada no texto.
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Para finalizar a aula, peça a cada grupo que compartilhe de forma oral o conhecimento adqui-
rido durante a investigação. Analise se os grupos conseguem identificar corretamente as caracte-
rísticas de cada método e tire dúvidas se necessário. Fique atento ao fato de que apenas o grupo 5 
representa o tipo de reprodução sexuada por sementes. 

Verifique se os alunos conseguiram perceber as vantagens e as desvantagens da reprodução as-
sexuada nas plantas, ressaltando que a principal vantagem é a capacidade de se reproduzir rapida-
mente em ambientes favoráveis, e a principal desvantagem é que o processo não permite troca de 
material genético entre duas plantas diferentes e, portanto, a variabilidade genética envolvida é 
menor que no processo sexuado, e os descendentes serão clones da planta-mãe.

Aula 4

Dicas de organização

O ciclo de vida da drosófila é curto, durando entre 8 a 14 dias. Se o tempo da atividade prática iniciada na 
aula 2 não for suficiente para os alunos observarem as moscas dentro do pote, organize-se previamente para 
deixar pronto um experimento em que seja possível observar ovos, larvas e moscas para esta aula.

O objetivo desta aula é retomar os experimentos da cebolinha e da reprodução das drosófilas  
iniciados nas aulas anteriores. Ao final espera-se que os alunos sejam capazes de transferir os co-
nhecimentos sobre reprodução sexuada e assexuada, construídos até o momento, para o que ocor-
re em cada experimento.

Inicie a aula retomando o experimento da cebolinha, iniciado na aula 1. Primeiro, peça aos gru-
pos que peguem seus experimentos de cultivo de sementes e raízes. Auxilie-os a observar as dife-
renças entre os dois métodos de cultivar cebolinha e solicite que façam novas medidas do tamanho 
e observem se as sementes germinaram ou não. Após a observação e a obtenção das medidas, peça 
que organizem os dados e os analisem, incentivando-os a discutir sobre o que está acontecendo 
com base nos conceitos adquiridos nas outras aulas para chegar a uma conclusão sobre o experi-
mento. Para isso, oriente-os fazendo os seguintes questionamentos:

Cultivo da semente

1) A semente germinou? Descreva.

2) Se germinou, compare com o experimento de cultivo de raízes. Qual cebolinha está maior?

Cultivo de raízes

1) Houve um aumento no tamanho da cebolinha? Descreva.
2) Houve o surgimento de novas folhinhas? Descreva.
3) Houve um aumento no volume das raízes? Descreva.
4) Que tipo de mudança é possível observar no aspecto da cebolinha?
5) Provavelmente, o que estaria acontecendo se essas raízes tivessem sido plantadas no solo? 

Isso geralmente é feito?
6) Qual a vantagem desse método em relação ao cultivo de sementes de cebolinha?
Durante a discussão sobre essas questões, caminhe por entre os grupos orientando-os e auxili-

ando na observação dos resultados e na interpretação dos dados.

Em seguida, verifique se os alunos identificaram que o experimento com as raízes da cebolinha 
é um tipo de propagação vegetativa começar das raízes, em que a princípio nota-se o crescimento 
em tamanho das folhas já existentes, mas as raízes submersas também crescem e ramificam favore-
cendo o surgimento de novas folhas de cebolinha. Comente que é comum encontrar no mercado 
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sementes para o plantio de cebolinha, mas que plantar suas raízes pode trazer vantagens como o 
crescimento mais acelerado e, consequentemente, maior produtividade. 

Já as sementes levam mais tempo para germinar e podem não se desenvolver. Ressalte esse pon-
to durante o desenrolar do próprio experimento, ou seja, o aparecimento das primeiras folhas de ce-
bolinha cultivada pela semente pode demorar mais em relação à propagação assexuada e algumas 
sementes podem não germinar. Reforce que propagação vegetativa é um tipo de reprodução assexu-
ada, enquanto as sementes são características do processo de reprodução sexuada das plantas.

Posteriormente, retome a atividade prática da reprodução das drosófilas iniciada ao final da 
aula 2. Reúna os alunos em torno do pote para observarem o experimento. Solicite que consultem 
as notações e os desenhos feitos e discutam os seguintes pontos:

• Qual é o tipo de reprodução representada na atividade?

• Qual é a associação existente entre as moscas e as larvas?

• Como é o ciclo de desenvolvimento das drosófilas dentro do pote?

Afira se os alunos compreenderam que as moscas fêmeas que estavam no ambiente e que já ti-
nham acasalado com os machos pousaram sobre o purê e colocaram seus ovos. Quando os potes 
foram fechados com gaze, os ovos permaneceram em um lugar favorável para o desenvolvimento 
do embrião e a eclosão de larvas. Com o passar do tempo, as larvas cresceram e se desenvolveram 
até se transformarem em moscas adultas. Os alunos devem conseguir identificar que esse processo 
é um caso de reprodução sexuada com desenvolvimento indireto, uma vez que as moscas apresen-
tam uma fase larval.

Para finalizar, instrua os alunos a elaborarem um relatório em grupo sobre os dois experimen-
tos e entregá-lo no fim da aula. Oriente-os a incluir no relatório introdução, material e métodos, re-
sultados e discussão de cada experimento.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a produ-
ção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco reflexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala de aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. João é estudante de Biologia e aprendeu em uma aula que é possível realizar a propa-
gação vegetativa em algumas plantas ao envolver um ramo delas com terra úmida e 
plástico, estimulando o crescimento de raízes. Esse tipo de reprodução assexuada é 
chamado de:

a) regeneração.

b) brotamento.

c) alporquia.

d) estaquia.

e) bipartição.
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2. Os mamíferos são animais vertebrados que possuem uma grande variedade de carac-
terísticas e adaptações à vida terrestre e aquática, possuindo adaptações corpóreas, 
locomotoras, reprodutivas, alimentares e de hábitat. 

Cite as adaptações reprodutivas dos mamíferos e explique-as.

Respostas:

1. Alternativa c.

2. Os mamíferos apresentam glândulas mamárias e fecundação interna. Seus filhotes nascem 
diretamente do corpo da mãe e em estágio avançado de desenvolvimento. Têm cuidado pa-
rental, garantindo maior proteção da prole contra a predação. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de reprodução assexuada e sexuada?

Identifiquei as vantagens da reprodução assexuada das plantas 
em relação ao cultivo de sementes?

Comparei os mecanismos adaptativos na reprodução de plan-
tas e animais?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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2. Você já observou a Lua hoje?

Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento Habilidade

• Compreender as posições 
relativas no céu que o Sol, a Terra 
e a Lua podem assumir.

• Compreender como ocorrem as 
fases da Lua.

• Compreender os eclipses e 
diferenciar seus tipos.

• Conhecer o significado dos 
eclipses para as civilizações ao 
longo da história.

Sistema Sol, Terra e Lua EF08CI12 – Justificar, por meio da 
construção de modelos e da 
observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos 
eclipses, com base nas posições 
relativas entre Sol, Terra e Lua.

Recursos para o professor

• CENTRO DE DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA. Força das 
marés. Disponível em: 
<www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/forcas-de-mares/forcas-de-
mares.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Datas 
de mudança das fases da Lua (2011-2020). Disponível em: 
<www.iag.usp.br/astronomia/datas-de-mudanca-das-fases-da-lua>. 
Acesso em: 26 ago. 2018.

• OLIVEIRA FILHO, Kleper, S. de.; SARAIVA, Maria F. de O. 
Eclipses. UFRGS, 13 ago. 2018. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/
eclipses/eclipse.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• REIS, Norma T. O. Eclipses ao longo dos séculos. MEC, ISU, 2008. 
Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014522.pd
f>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Sul. Fases da Lua. 
Disponível em: <http://astro.if.
ufrgs.br/lua/lua.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
Esta sequência didática busca relacionar os conceitos associados às fases da Lua e aos fenôme-

nos dos eclipses com o cotidiano dos alunos. 

Ao observar a Lua todos os dias do mês, é fácil identificar “mudanças no seu formato”. O con-
junto desses “diferentes  formatos” constitui as fases da Lua,  conhecidas como nova, crescente, 
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cheia e minguante. É importante ressaltar que o formato dela não é alterado, mas a imagem obser-
vada sim, em função do quanto de sua face voltada para a Terra está iluminada pelo Sol. Deve-se 
levar em consideração também a posição entre Sol, Terra e Lua.

Outro fenômeno importante sobre a influência das posições relativas que Sol, Terra e Lua se 
encontram, em determinados momentos, são os eclipses. Um eclipse acontece sempre que um astro 
celeste entra na sombra de outro. Assim, quando a Lua entra na sombra da Terra, observa-se um 
eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, observa-se um eclipse solar.

Dicas de organização ou cuidados

•Reservar a sala de informática.

•Ler previamente o planejamento das aulas e providenciar a impressão dos textos e o restante do material 
para seu desenvolvimento.

Material:
• computadores com acesso à internet;

• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido)de 10 cm de diâmetro;

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido) de 2 cm de diâmetro.

• 1 lanterna de tamanho superior a uma esfera de 10 cm de diâmetro e que seja capaz de emitir 
luz em alta intensidade (pode ser utilizada outra fonte de luz disponível, como uma lâmpada);

• 1 placa de plástico EPS (poliestireno expandido) ou similar retangular: 20 cm x 60 cm;

• 1 palito de madeira ou similar de 14 cm;

• 1 palito de madeira ou similar de 20 cm;

• cola;

• tesoura sem ponta;

• régua de 30 cm;

• pincéis “chato” nº 8 e tinta guache na cor de sua preferência. Dica: evite o preto e outras cores  
muito escuras.

Planejamento

Aula 1
O objetivo desta aula é observar as fases da Lua e compreender os mecanismos naturais envolvidos.

Inicie a aula levando os alunos até o laboratório de informática e peça que pesquisem o poema 
“Lua sem luar”, de Neusa Marilda Mucci. Leia-o com eles e pergunte a que a poeta se referiu ao escre-
ver: “não sou cheia, nem minguante/muito menos crescente ou nova”.

Espera-se que os alunos respondam que ela se refere às fases da Lua, às quais a poeta faz alusão 
sobre seus sentimentos. Com base nisso, comente que a Lua é o único satélite natural da Terra e é res-
ponsável por um importante fenômeno que ocorre em nosso planeta: as marés. Isso acontece porque, 
ao orbitar a Terra, ela exerce forças gravitacionais sobre os oceanos, que sentem sua atração e sob sua 
influência se deslocam conforme a face da Terra voltada para ela vai se alternando, devido à própria 
rotação da Terra ao longo do dia. Assim, essas forças provocam uma alteração periódica no nível dos 
mares nas regiões litorâneas e no deslocamento de imensas massas de água nos oceanos.
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Informações para o professor

Atração gravitacional é a força de atração exercida sobre objetos com igual valor e sentido oposto. A força 
da gravidade é responsável por manter a Terra e os demais planetas em suas respectivas órbitas, além de 
influenciar na formação das marés.

Como Funciona a Lua – Efeitos das marés

LUIS MOURA

Para mais informações sobre a influência da Lua nas marés, leia:

Centro de Divulgação da Astronomia. Força das marés. Disponível: <www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-
basico/forcas-de-mares/forcas-de-mares.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Voltando às fases da Lua, pergunte aos alunos com qual formato conseguimos enxergá-la em 
cada fase e acompanhe a discussão desenhando na lousa. Em seguida, pergunte a eles:

• O que acontece para que possamos observar esses diferentes formatos? 

• Qual é a relação existente entre as fases da Lua e a sua posição em relação à Terra e ao Sol?

Anote na lousa as hipóteses levantadas, e peça aos alunos que averiguem suas hipóteses pes-
quisando na internet as respostas para as perguntas e anotem no caderno as informações obtidas.

Dicas de organização

Prepare-se para a discussão da pesquisa em sala de aula, com a leitura de:

• Fases da Lua. Disponível em <http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.
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Lado da maré baixa
Causada pela atração gravitacional da Lua 
sobre as massas continentais da Terra, ela é 
puxada para o lado oposto ao da Lua.

Lado da maré alta
Causada pela atração 
da Lua sobre os 
oceanos na Terra.

Como funciona a Lua  Efeitos das marés

ATRAÇÃO
GRAVITACIONAL
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Não se esqueça de orientá-los durante a pesquisa para que se pautem em informações obtidas em 
sites confiáveis, como de universidades, organizações ou governo. Caminhe entre os alunos auxiliando-
os na pesquisa e observando a participação e o empenho de cada um deles durante a atividade.

Depois, retome a discussão sobre as hipóteses que eles levantaram e foram anotadas na lousa. 
Pergunte:

• Após a pesquisa, quando coletamos dados e os analisamos, as hipóteses da lousa se mostraram 
verdadeiras? 

Espera-se que, com a pesquisa, os alunos compreendam que as diferentes formas das fases da 
Lua que observamos acontecem porque esse satélite é um corpo iluminado pela luz do Sol que, 
conforme sua posição varia em relação à Terra e ao Sol, varia para nós sua porção visível iluminada.

Para finalizar, proponha aos alunos que façam a Atividade 1 como atividade extraclasse e a en-
treguem na próxima aula. 

Atividade 1

1. Observe a Lua durante a noite e faça um desenho que represente o que você observou.

2. Identifique em que fase a Lua se encontra.

3. Explique a relação que existe entre sua fase e a iluminação, de acordo com sua posição, a do Sol 
e a da Terra.

Aula 2

Dicas de organização

Providencie o calendário lunar do mês para a atividade na sala de 
informática.

É possível verificar a data e a hora das mudanças das fases da Lua 
de 2011-2020 em:

<www.iag.usp.br/astronomia/datas-de-mudanca-das-fases-da-lua>. 
Acesso em: 26 ago. 2018.

O objetivo desta aula é promover o entendimento da relação existente entre as fases da Lua e 
os fenômenos dos eclipses solar e lunar.

Inicie a aula retomando rapidamente a Atividade 1 proposta como atividade extraclasse. Con-
verse com os alunos sobre suas observações e a fase da Lua identificada e tire dúvidas se necessá-
rio. Em seguida, solicite a eles que se organizem em duplas e conduza-os até a sala de informática. 

Na sala de informática, peça às duplas que acessem o site: <https://daed.on.br/astro/eclipses>. 
Acesso em: 26 ago. 2018.

Informação para o professor

Nesse site, os alunos terão acesso a um simulador dos movimentos e dos posicionamentos do Sol, da Terra 
e da Lua. Ao inserir uma data e um horário específico, é possível observar suas posições, inclusive, durante 
os eclipses lunares e solares.
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Peça que cliquem no ícone “Alterar Data”, insiram primeiro 21/08/2017 e depois 31/01/2018. Para 
ambos os dias, observem a posição do Sol, da Terra e da Lua em diferentes horários e depois procurem 
na internet artigos de jornais ou notícias de eventos astronômicos relacionados a essas datas.

Informações para o professor

Em 21/8/2017, houve um importante eclipse solar, no qual a Lua encobriu o Sol na tarde de segunda-feira. 
Trata-se de um eclipse solar total que pôde ser visto por toda a costa dos Estados Unidos, um raro fenômeno, 
que não ocorria há 99 anos. No Brasil o eclipse também pôde ser visto, parcialmente, em 15 estados.

Já em 31/1/2018 houve um eclipse lunar, no qual ocorre a passagem da Lua pela sombra da Terra. Esse 
eclipse não pôde ser observado no Brasil. 

Discuta sobre as pesquisas e verifique se os alunos conseguiram identificar a ocorrência dos 
eclipses lunar e solar nas datas estipuladas. Ajude-os a relacionar os eventos citados nas notícias com 
a posição dos astros no simulador para que compreendam o que acontece durante esses fenômenos. 
Depois proponha a eles que busquem as respostas das perguntas norteadoras de pesquisa a seguir, 
utilizando ferramentas de busca na internet e anotando as principais informações no caderno.

• Qual era a posição da Terra em relação ao Sol e a Lua no dia 21/8/2017?

• Qual era a posição da Terra em relação ao Sol e a Lua no dia 31/8/2017?

• Como os raios solares influenciam em cada eclipse?

• Na Antiguidade, como as civilizações interpretavam esses fenômenos? Escreva no caderno a 
interpretação de três civilizações diferentes.

Discuta com a turma as respostas para essas perguntas, estimulando o compartilhamento de 
ideias, defesa de opiniões, livre expressão e depoimentos. Verifique se os alunos conseguem identi-
ficar que um eclipse acontece sempre que um astro entra na sombra de outro, ou seja, quando a 
Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar, e, quando a Terra é atingida pela sombra 
da Lua, ocorre um eclipse solar.

Comente que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos permitiu observar e compreen-
der muitos fenômenos astronômicos, como os eclipses, mas que nem sempre foi assim. Na Antigui-
dade, muitas culturas notavam esses acontecimentos e criavam explicações próprias, baseadas no 
misticismo, na mitologia, no medo ou até mesmo na admiração que tinham, para entender o que 
era observado.

Para finalizar, proponha a cada dupla compartilhar as informações que encontrou sobre as in-
terpretações dos eclipses das diferentes civilizações.

Dicas de organização

Prepare-se para a discussão das perguntas norteadoras com o auxílio das fontes a seguir.

• Eclipses. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Explica a formação de eclipses lunares e solares.

• Eclipses ao longo dos séculos. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014522.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Trata das interpretações dos eclipses por diferentes civilizações, como ocorrem suas formações, entre 
outros.
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Algumas lendas de eclipses 

Os eclipses não causavam medo a todas as civilizações antigas. Os esquimós, por exemplo, in-
terpretavam tais fenômenos como sinais de boa sorte. O Sol e a Lua abandonavam temporariamen-
te seus lugares naturais no céu para assegurarem-se de que tudo estava bem na Terra. Algumas 
lendas de eclipses são histórias de amor e muitas outras refletem crenças locais, conforme se se-
gue: 

a) Na maioria das culturas aborígenes, acreditava-se que a Lua e o Sol eram marido e mulher,  
respectivamente, puxando as cortinas do céu para assegurar privacidade à sua união.

b) Os atenienses, na Grécia Antiga, acreditavam que os eclipses (solares ou lunares) eram cau-
sados por deuses furiosos; logo, eram considerados mau presságio. 

c) Os maias, na América Central, acreditavam que, durante os eclipses lunares, um jaguar gi-
gante devorava a Lua. Ele se movia pela escuridão e sua pele se assemelhava a um céu estrelado. 

d) No Japão, poços eram fechados para evitar que a água fosse contaminada pelo suposto ve-
neno que vinha dos céus, proveniente do eclipse. 

e) Na Escandinávia, acreditava-se que dois lobos chamados Skoll e Hat aterrorizavam o Sol e a 
Lua. 

f) Na Índia, um monstro chamado Rahu teria a cabeça de um dragão e a cauda de um cometa. 
Ele dirigiria uma carruagem puxada por oito cavalos pretos que representavam o céu. 

g) Os Astecas acreditavam que Tzitzimine, estrelas-demônio, causavam eclipses quando com-
batiam o Sol. 

h) Na Bolívia, acreditava-se que cachorros corriam atrás do Sol e da Lua e mordiam-nos. Era o 
sangue da Lua que a deixava avermelhada. A população gritava e gemia para espantar os cães.

 O fato é que a humanidade nunca foi indiferente aos eclipses. No decorrer da história, eles têm 
sido apontados como afetando ou mesmo determinando eventos históricos importantes. Queda e 
ascensão de impérios, reis coroados ou destronados, vitórias ou derrotas de tropas em batalhas,  
eram supostamente resultantes de alinhamentos aleatórios do Sol, Terra e Lua.

[...]

Reis, Norma T. O. Eclipses ao longo dos séculos. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014522.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018

Aula 3

Dicas de organização

Se houver disponibilidade de tempo, converse previamente com os professores de Geografia e Matemática 
para auxiliá-lo na concepção de escalas dos tamanhos relativos dos astros e suas distâncias para deixar as 
maquetes mais realistas.

Esta aula tem como objetivo a construção de maquetes que representem a posição do Sol, da 
Terra e da Lua durante o eclipse lunar e o eclipse solar.

De início, informe os alunos sobre a proposta de construir maquetes que representem o eclipse 
lunar e o solar. Para isso, divida a classe em dois grupos: 

• Grupo 1. Responsável por construir a maquete de eclipse lunar. 

• Grupo 2. Responsável por construir a maquete de eclipse solar.

Providencie os materiais necessários e instrua os grupos a juntarem as mesas da sala de aula para 
iniciar a construção das maquetes. Enquanto eles se organizam, passe entregando os roteiros a seguir.
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Roteiro para construção de maquete – Eclipse solar
Material:

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido) de 10 cm de diâmetro;

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido) de 2 cm de diâmetro;

• 1 lanterna de tamanho superior à esfera de 10 cm de diâmetro; 

• 1 placa de plástico EPS (poliestireno expandido) ou similar retangular: 20 cm x 60 cm;

• 1 palito de madeira ou similar de 14 cm;

• 1 palito de madeira ou similar de 20 cm;

• cola;

• tesoura sem ponta;

• régua de 30 cm;

• pincel chato nº 8;

• tinta guache na cor de sua preferência. Dica: evite cores muito escuras, por exemplo, preto.

Construindo a maquete
1. Pinte as duas esferas de plástico EPS (poliestireno expandido) com tinta guache e deixe se-

car. É aconselhável utilizar cores claras, em especial na esfera de 10 cm de diâmetro, para 
que seja possível visualizar o eclipse solar.

2. Meça 5 cm da extremidade direita da placa de plástico EPS (poliestireno expandido)  e, com a 
cola, fixe o palito de madeira de 14 cm.

3. A partir do local onde está o palito de madeira de 14 cm, meça 15 cm em direção ao meio da 
placa e fixe o palito de madeira de 20 cm.

4. Fixe a esfera de 10 cm no palito de madeira de 14 cm, e a esfera de 2 cm, no palito de 20 cm.

5. Coloque a lanterna (ou outra fonte de luz de sua escolha) na extremidade esquerda da base. 
Se necessário, coloque algo para elevar a altura da lanterna.

LUIS MOURA

6.  Para visualizar o eclipse, apague as luzes da sala de aula, acenda a lanterna da maquete e 
observe o que acontece.
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Roteiro para construção de maquete – Eclipse lunar
Material:

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido) de 10 cm de diâmetro;

• 1 esfera de plástico EPS (poliestireno expandido)de 2 cm de diâmetro;

• 1 lanterna de tamanho superior à esfera de 10 cm de diâmetro; 

• 1 placa de plástico EPS (poliestireno expandido)ou similar retangular: 20 cm x 60 cm;

• 1 palito de madeira ou similar de 14 cm;

• 1 palito de madeira ou similar de 20 cm;

• cola;

• tesoura sem ponta;

• régua de 30 cm;

• pincel chato nº 8;

• tinta guache na cor de sua preferência. Dica: evite cores muito escuras, por exemplo, preto.

Construindo a maquete
1. Pinte as duas esferas de plástico EPS (poliestireno expandido) com tinta guache e deixe se-

car. É aconselhável utilizar cores claras, em especial na esfera de 10 cm de diâmetro, para 
que seja possível visualizar o eclipse lunar.

2. Meça 5 cm da extremidade direita da placa de plástico EPS (poliestireno expandido) e, com a 
cola, fixe a o palito de madeira de 20 cm.

3. A partir do local onde está o palito de madeira de 20 cm, meça 15 cm em direção ao meio da 
placa e fixe o palito de madeira de 14 cm.

4. Fixe a esfera de 2 cm no palito de madeira de 20 cm, e a esfera de 10 cm, no palito de 14 cm.

5. Coloque a lanterna (ou outra fonte de luz de sua escolha) na extremidade esquerda da base. 
Se necessário, coloque algo para elevar a altura da lanterna.

LUIS MOURA 

6. Para visualizar o eclipse, apague as luzes da sala de aula, acenda a lanterna da maquete e 
observe o que acontece.
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Para finalizar, proponha uma discussão entre os dois grupos. Solicite que utilizem as maquetes 
para apresentar os conceitos relacionados com a formação dos eclipses e exponham os principais 
pontos que os diferem, como os tipos de movimento envolvidos, o posicionamento dos astros e 
suas consequências para a formação do eclipse representado.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a produ-
ção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco reflexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala de aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Leia um trecho do conto “Lua cheia” e responda às questões a seguir.

O bebê chorava, e a jovem mãe o balançava em seus braços. “Veja a lua”, 
disse ela, apontando o grande círculo branco no céu. “O meu amor por você é 
daquele tamanho, e nunca vai se acabar”, entoou suavemente, e aos poucos 
o filho foi se acalmando, até fechar os olhos e adormecer totalmente. [...]

REISEMBERG, L. F. “Lua cheia”.

a) A qual fase da Lua o autor se refere ao descrevê-la como “grande círculo branco no 
céu”?

b) O que acontece para que a Lua seja observada dessa forma?

2. Durante um eclipse lunar, um observador terrestre enxerga uma sombra sobre a Lua 
que, gradualmente, a encobre durante certo tempo. A sombra vista na Lua durante o 
eclipse lunar é de qual astro?

Respostas:

1. a) Ao descrever a Lua como “grande círculo branco no céu”, o autor se refere à fase de Lua 
cheia.

b) Na fase de Lua cheia, o Sol e a Lua estão em direções opostas, e a Terra encontra-se entre  
eles. Assim, no local observado, o Sol ilumina 100% da face da Lua que está voltada para 
a Terra, possibilitando ser observada como descrita no conto.

2. A sombra observada na superfície da Lua é a sombra da Terra.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atu -
ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias  
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capacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, 
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os cri-
térios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação de desempenho

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi a importância da Lua 
para a Terra?

Entendi como ocorrem as fases da 
Lua?

Diferenciei um eclipse solar de um 
eclipse lunar?

Busquei saber como os eclipses eram 
interpretados em outras civilizações?

Participei das atividades propostas em 
sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas duran-
te as discussões?

Participei das atividades em grupo, 
dando apoio aos colegas?
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3. Movimentos de rotação, translação e ângulo de
inclinação da Terra

Objetivos de aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidade

• Compreender as posições relativas 
e a relação entre o Sol, a Terra e a 
Lua no espaço.

• Reconhecer como o dia e a noite se 
alternam e sua relação com o movi-
mento de rotação da Terra.

• Relacionar a passagem de um ano 
com o movimento da Terra ao re-
dor do Sol.

• Compreender que as estações do 
ano são consequência da translação 
e do ângulo de inclinação do plane-
ta Terra.

Sistema Sol, Terra e 
Lua
Clima

EF08CI13 – Representar os movimentos de 
rotação e translação da Terra e analisar o 
papel da inclinação do eixo de rotação da 
Terra em relação à sua órbita na ocorrência 
das estações do ano, com a utilização de 
modelos tridimensionais.

Recursos para o professor

• CENTRO de Divulgação de Astronomia USP. Estações do ano. 2004. Disponível em: 
<www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/estacoes-do-ano/estacoes-do-ano.html>. Acesso em: 26 ago. 2018.

• OLIVEIRA FILHO, Kepler, S. de.; SARAIVA, Mari, F. O. de. Movimento anual do Sol e as estações do ano. 
UFRGS, 28 mar. 2018. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática

Introdução do tema
O ensino de Astronomia aborda conceitos relacionados a fenômenos cotidianos que estão cons-

tantemente presentes na vida dos alunos. Além de propiciar o conhecimento para compreender a 
ocorrência desses fenômenos, o tema permite relacionar Ciência com História, Geografia, Mate-
mática e Filosofia.

Esta sequência didática busca propiciar aos alunos a compreensão dos principais movimentos 
da Terra relacionados às passagens do dia e da noite – rotação; e dos anos – translação. Além disso, 
procura abordar a relação das estações do ano com o eixo de inclinação da Terra e sua influência  
no desenvolvimento das atividades humanas.
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Dicas de organização ou cuidados
• Providenciar equipamento de multimídia e caixa de som ou televisão.

• Agendar a sala de informática.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para o desenvolvimento das aulas.

Material:
• equipamento de multimídia e caixa de som ou televisão;

• computador com acesso à internet;

• fotos de um mesmo local que representem as quatro estações do ano bem definidas;

• 1 balão gigante n. 25 na cor azul (bexigão de festa de aniversário);

• 4 folhas de papel cartolina verde;

• 2 folhas de papel cartolina vermelho;

• 4 lanternas de 20 W;

• cola branca;

• tesoura sem ponta;

• moldes de todos os continentes;

• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha, para anota-
ções.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Agende previamente a sala de informática para trabalhar com os alunos o simulador dos movimentos do 
planeta Terra.

O objetivo desta aula é promover a compreensão dos movimentos de rotação e translação da 
Terra e a maneira como esses movimentos interferem na alternância dos dias e das noites e na for-
mação dos anos.

Inicie a aula retomando com os alunos as características dos movimentos de rotação e translação 
da Terra. Pergunte à turma como ocorre cada um desses movimentos e verifique se os alunos se re-
cordem das características de cada um deles. Se necessário, faça uma retomada rápida do conteúdo.

Em seguida, organize-os os alunos em duplas e conduza-os para a sala de informática. Peça 
que acessem o  site  do simulador pelo endereço: <https://daed.on.br/astro/movimentos-da-terra>. 
Acesso em: 26 ago. 2018.

Após o acesso, eles devem clicar nas ferramentas “Rotação” e “Translação” para que os movi-
mentos iniciem. Instrua-os a observar que o nosso planeta apresenta uma inclinação em relação ao 
plano da órbita ao redor do Sol, que é elíptica. Explique que esses conceitos serão aprofundados na 
aula seguinte. Eles devem então clicar na ferramenta “Sobre” e ler as informações disponíveis. Du-
rante essa atividade, caminhe por entre os alunos orientando-os sobre como utilizar o simulador, e  
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ajude-os a observar os movimentos. Mostre-se sempre disponível para solucionar eventuais dúvi-
das que tiverem.

Para finalizar, solicite que elaborem individualmente um breve texto contendo informações sobre:

• a posição da Terra e do Sol no Sistema Solar;

• a inclinação da Terra;

• características dos movimentos de translação e rotação; 

• a influência dos movimentos da Terra nos períodos dia e noite e passagem do ano.

Proponha que, se necessário, utilizem ferramentas de busca para pesquisar mais sobre o tema. 
Oriente-os para complementar a atividade calculando aproximadamente quantas voltas a Terra 
deu em volta do Sol (translação) e em si mesma (rotação) desde que nasceram. 

Informações para o professor

Os meses do ano variam entre 30 e 31 dias. Fevereiro, em especial, tem 28 dias, mas em anos bissextos, 29 
dias. Para o desenvolvimento da atividade, sugere-se utilizar 30 dias por mês a fim de facilitar o cálculo.

Para explicar a atividade, dê o seguinte exemplo:

• Felipe nasceu no dia 29 de julho de 1988 e hoje é dia 10 de junho de 2018. Portanto, Felipe tem 29 anos,  
        10 meses e 11 dias de idade.

1. Quantas vezes, aproximadamente, a Terra girou em volta dela mesma (translação)?

Resposta:

Se considerarmos uma média de 30 dias para cada mês e que cada ano corresponde a 12 meses, temos 
que: Felipe tem aproximadamente 10.7051 dias de vida, o que corresponde à mesma quantidade de voltas 
que a Terra deu em volta dela mesma.

2. Quantas voltas, aproximadamente, a Terra deu ao redor do Sol (rotação)?

Resposta:

Se considerarmos que cada ano corresponde a uma volta completa da Terra ao redor do Sol, temos que: 
Felipe tem 29 anos, portanto a Terra deu aproximadamente 29 voltas ao redor do Sol. É importante perceber 
que logo Felipe fará 30 anos e, assim, concluirá mais uma volta da Terra ao redor do Sol.

Aula 2

Dicas de organização

Providencie previamente fotografias de uma mesma paisagem nas diferentes estações do ano. Selecione 
paisagens com as estações do ano bem definidas, como regiões temperadas do Hemisfério Norte.

Sugere-se que nas imagens seja possível observar:

• Primavera: presença de flores, foto iluminada e imagem mais colorida por causa do verde das árvores e 
        de outras cores das flores.

• Verão: quantidade bem menor ou ausência de flores, foto bem iluminada e que traga sensação de calor.

• Outono: ausência de flores, folhas amareladas e secas tanto nas árvores quanto no chão e, portanto, 
        árvores menos volumosas.

• Inverno: imagem mais monocromática, que traga sensação de frio, ausência de folhas e flores nas 
        árvores; pode haver neve.
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O objetivo desta aula é que os alunos sejam capazes de compreender que o movimento de 
translação e o ângulo de inclinação da Terra são os responsáveis pelas estações do ano e suas carac-
terísticas.

Inicie a aula mostrando aos alunos fotografias de uma mesma paisagem durante as quatro 
estações do ano. Peça a eles que as observem e anotem as diferenças no caderno, identificando qual 
estação está representada em cada fotografia.

Se achar necessário, providencie, previamente, textos que tragam as características das esta-
ções do ano e sugira aos alunos fazer pesquisas.

Enquanto isso, desenhe na lousa o planeta Terra e o Sol, destacando a inclinação de aproxima-
damente 23o do eixo de rotação da Terra em relação a uma direção perpendicular ao plano de sua 
órbita em torno do Sol, como mostra a figura a seguir. 

 

Luis Moura

Em seguida, converse com eles sobre as características das fotografias e qual estação elas repre-
sentam. Comente que as estações do ano estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento das 
atividades humanas, como a agricultura, a pecuária, o período de trabalho, de férias etc. Além dis-
so, elas determinam os tipos de vegetação e clima de todas as regiões da Terra; e são opostas em re -
lação aos dois hemisférios do planeta (Norte e Sul), ou seja, considerando a sequência das estações 
como sendo primavera > verão > outono > inverno; se o Hemisfério Norte estiver no inverno, o He-
misfério Sul estará no verão. Desse modo, se no Hemisfério Sul for primavera, no Hemisfério Nor-
te será outono, e assim por diante.

Peça aos alunos que observem o desenho na lousa e explique que a Terra apresenta essa inclina-
ção em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Complemente dizendo que essa posição incli-
nada do globo é a responsável pelas diferentes incidências dos raios solares que chegam à Terra, du-
rante a translação, influenciando diretamente nas estações do ano. Nas regiões próximas ao Equador, 
os raios solares atravessam a menor altura de camada atmosférica, por causa da inclinação, perden-
do o mínimo de energia e aquecendo o máximo a superfície terrestre. Quanto mais distante do Equa-
dor, maior a altura de camada atmosférica a ser atravessada pelos raios solares (por causa da inclina-
ção), maior energia perdida na passagem dos raios e menor aquecimento da superfície terrestre. 
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Procure trabalhar com os alunos a ideia da altura da camada atmosférica que precisa ser atra-
vessada pelos raios solares e comente que nessa trajetória há liberação de energia, originando me-
nor incidência energética sobre a superfície terrestre. Esse fato está diretamente associado aos fato-
res climáticos e, portanto, ao clima e às estações. Se houver disponibilidade, utilize vídeos sobre o 
tema e um modelo de globo terrestre para que os alunos observem o eixo e a inclinação do globo. 

Para finalizar, explique os conceitos de equinócio e solstício e sua relação com as estações do 
ano. Exiba aos alunos o vídeo O que é solstício e equinócio? – Quer que desenhe 8, do Canal BláBláLo-
gia (2016). O vídeo pode ser facilmente encontrado utilizando ferramentas de busca on-line e expli-
ca de forma didática e divertida os conceitos de equinócio, solstício e a incidência de luz solar.

Recursos para o professor

Para informações e conceitos relacionados às estações do ano, 
acesse:

• CENTRO de Divulgação de Astronomia/USP. Estações do ano, 
2004. Disponível em: 
<www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/estacoes-do-ano/estacoes-
do-ano.html>. Acesso em: 26 ago. 2018.

O documento explica os conceitos e os fenômenos relacionados às 
estações do ano.

• UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Sul. Movimento 
anual do Sol e as estações do ano. Disponível em: 
<http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Aborda conceitos envolvidos na formação das estações do ano.

Aula 3

Dicas de organização

Providencie previamente o material para a atividade prática, e confeccione os moldes dos formatos dos 
continentes.

Esta aula tem como objetivo reforçar e fixar o conhecimento dos movimentos de translação e 
rotação da Terra e o ângulo de inclinação de seu eixo em relação ao plano de órbita ao redor do Sol 
e que influenciam a existência e a alternância das estações do ano.

De início, informe os alunos que nesta aula será realizada uma simulação de como ocorrem as 
estações do ano em diversos locais do mundo. Para isso, será simulado o movimento de rotação e 
translação da Terra, bem como seu ângulo de inclinação.

Proponha que eles mesmos sejam os componentes fundamentais desse modelo, ou seja, mon-
tem uma “maquete humana”. Explique que eles serão o Sol e a Terra com suas características e se-
rão responsáveis por realizar os movimentos da Terra. Outros alunos responsáveis por analisar 
essa simulação e anotar as estações do ano de cada local, momento a momento. O roteiro a seguir 
auxilia no desenvolvimento da atividade.
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO

“Nós somos a Terra e o Sol”

Objetivo
Utilizar um modelo de “maquete humana” para simular como ocorrem as quatro estações do 

ano (primavera, verão, outono e inverno) em vários locais do mundo e identificá-las momento a 
momento.

Materiais:
• 1 balão gigante n. 25 (bexigão de festa de aniversário);

• 4 folhas de papel cartolina verde;

• 2 folhas de papel cartolina vermelho;

• 4 lanternas de 20 W;

• cola branca;

• fita adesiva;

• tesoura sem ponta;

• moldes de todos os continentes;

• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha, para anota-
ções.

Procedimentos
1. Com a ajuda dos moldes dos continentes, recorte as cartolinas verdes e reserve.

2. Infle o balão gigante e amarre bem para não vazar.

3. Cole os continentes que você recortou no balão, conforme a disposição no planeta Terra.

4. Faça dois cones com os papéis cartolina e cole no balão, para formar a haste de angulação da 
Terra em relação ao Sol.

5. Para simular o Sol, distribua as lanternas a quatro alunos; eles devem se posicionar em um 
círculo bem fechado, um de costas para o outro.

6. Desenhe no chão a órbita elíptica da Terra para marcar o caminho da translação.
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Informações para o professor

Observe as representações da excentricidade da órbita da Terra. Em Geometria, elipse é definida como um 
conjunto de pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante e maior do que a 
distância entre eles. A característica marcante de uma elipse é sua excentricidade (achatamento). Ela pode ser 
calculada por meio da fórmula:

e = F/A,

sendo:

F = distância entre os focos da elipse.

A = comprimento do eixo maior.

                                                                                                                         DAE

O resultado da excentricidade é representado por um número no intervalo entre 0 e 1 (0 < e < 1). Quanto 
mais próximo do zero, menor é sua excentricidade e é mais semelhante a um círculo.

Em alguns livros didáticos e às vezes em sala de aula, a órbita da Terra é representada por uma elipse com 
grande grau de excentricidade. Essa representação é equivocada e pode levar os alunos a más interpretações, 
como a ocorrência do verão por causa da proximidade da Terra ao Sol.

No século XVII, os astrônomos Johnannes Kepler e Tycho Brahe investigaram o formato das órbitas dos 
planetas. Em seus estudos, eles constataram que as órbitas eram, na verdade, elípticas e não circulares como 
se pensava na época. Porém, elas apresentavam baixa excentricidade e, dessa forma, eram quase circulares.

Para mais informações e representações, leia: 

CANALLE, J. B. G. O problema do ensino da órbita da Terra. Física na escola, v. 4, n. 2, 2003. Disponível 
em: <www.sbfisica.org.br/fne/Vol4/Num2/v4n2a06.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

7. Para simular a Terra, duas pessoas devem se posicionar próximo ao “Sol” segurando o balão.

8. Posicione o “Sol” e a “Terra” nos lugares corretos. Os alunos que representam a Terra devem 
começar a realizar os movimentos de rotação e translação seguindo a marca feita no chão. 
Os movimentos devem ser realizados lentamente para garantir a constância da posição da 
Terra em relação ao Sol.
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Ilustra Cartoon

9. Durante a simulação, faça pausas para observar a incidência de luz nos continentes que estão 
de frente para o Sol. Consulte material de apoio e fale qual é a estação do ano representada 
em cada hemisfério.

10. Substitua os alunos na representação para que todos possam participar.

Observe o comportamento dos alunos durante a atividade e verifique se eles conseguem iden-
tificar corretamente as estações do ano em cada hemisfério. Ressalte que não é o fato de o planeta 
Terra estar em uma posição mais próxima ou mais longe do Sol que interfere na formação do verão 
ou do inverno, mas sim o movimento de rotação e de translação e o eixo de inclinação da Terra que 
resultam nas diferentes estações.

Essa atividade pode ser uma forma de avaliar como a turma assimilou os conceitos até o mo-
mento, mas também deve ser uma atividade em que os alunos interajam de maneira mais leve e di-
vertida. Entretanto, não se deve perder o intuito do trabalho: aprender. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
produção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco re-
flexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Ao observar uma bailarina fazendo piruetas, Rodrigo a comparou com a Terra fazendo 
seu  movimento  de  ___________________.  Esse  movimento  completo  leva 
_______________ para acontecer.

Assinale a alternativa que corresponde a cada campo, respectivamente.

a) rotação; 12 horas.

b) translação; 12 horas.

c) rotação; 24 horas.

d) translação; 24 horas.

e) rotação; 365 dias.

2. Leia a afirmação a seguir para responder à pergunta.

“Durante o ano passamos por quatro estações: outono, inverno, primavera e verão. A Terra gira ao 
redor do Sol traçando um trajeto elíptico, sendo a variação da distância entre a Terra e o Sol durante 
esse movimento a responsável por proporcionar as estações.”

Luis Moura

Essa afirmação está correta? Justifique.

Respostas:

1. Alternativa c.

2. Não, a trajetória elíptica da translação não é responsável pelas estações do ano. A existência 
das estações do ano está relacionada com a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação 
à direção perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem, e podem procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando perceberem que estão atu-
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ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança na própria capa-
cidade. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como 
forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e em sua dedicação no processo. Os critérios da autoava-
liação podem ser estabelecidos por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação de desempenho

Critérios Sim Parcialmente Não

Relacionei a passagem de um ano com o 
movimento da Terra ao redor do Sol?

Analisei o papel da inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação à sua órbita 
na ocorrência das estações do ano?

Participei das atividades propostas em 
sala de aula? 

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante as 
discussões?

Participei das atividades em grupo, dando 
apoio aos colegas?

Referências
CENTRO de Divulgação Científica e Cultural/CDCC. USP. Estações do ano. 2004. Disponível 

em:  <www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/estacoes-do-ano/estacoes-do-ano.html>.  Acesso 
em: 26 ago. 2018.

INSTITUTO de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. 
EstaçãoMeteorológica  do  IAG/USP.  Seção  Técnica  de  Serviços  Meteorológicos.  Disponível  em: 
<www.estacao.iag.usp.br/seasons/index.php>. Acesso em: 26 ago. 2018.

ORTIZ, R.; BOCKZO, R. O movimento aparente do Sol e as estações do ano. Disponível em: <http://
each.uspnet.usp.br/ortiz/classes/seasons.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como 
seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múlti-
pla escolha. 

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às seguintes habilidades:

• EF08CI07 – Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos 
mecanismos adaptativos e evolutivos.

• EF08CI12 – Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e 
Lua.

• EF08CI13 – Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do 
ano, com a utilização de modelos tridimensionais.

Ao final, há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de 
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem 

2o bimestre
Nome:______________________________________________ Ano/Turma:___________

Professor(a): ________________________________________ Data: _____/____/______ 

1. Observe as figuras abaixo que representam dois eclipses.

Luiz Moura

Luiz Moura
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A Figura 1 e a Figura 2 representam, respectivamente:

a) eclipse solar e eclipse lunar.

b) eclipse lunar e eclipse terrestre.

c) eclipse lunar e eclipse solar.

d) eclipse solar e eclipse terrestre.

e) eclipse solar.

2. No dia de seu aniversário, Joana disse que, desde que nasceu até aquele dia, o plane-
ta Terra havia dado aproximadamente 9360 voltas em torno do seu próprio eixo (movi -
mento de rotação). 

Se considerarmos que o movimento de rotação completa demora 1 dia e que os meses 
têm uma média de 30 dias, quantos anos Joana está completando? 

3. Leia o trecho a seguir.

Algumas espécies animais exibem incríveis formas de reprodução. Há espécies de lagartos 
que conseguem gerar filhotes de modo assexuado sem a participação de um macho.

Quais as vantagens e as desvantagens da reprodução assexuada?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4.  Durante o processo evolutivo, quais foram as primeiras adaptações reprodutivas que 
surgiram para que vegetais e animais, respectivamente, se tornassem independentes 
da água para se reproduzir?

a) Grão de pólen; sementes; ovo com casca.

b) Grão de pólen; frutos; ovo com casca.

c) Frutos; placenta; ovo com casca.
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d) Sementes e frutos; placenta; grãos de pólen.

e) Frutos; grão de pólen; placenta. 

5. Beatriz convidou sua amiga Fernanda para o aniversário de um ano de sua irmãzinha,  
na semana que vem. O que acontece para que possamos contar os anos?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Leia o mito egípcio sobre Apep e Rá e responda às questões 6 e 7.

No Antigo Egito, acreditava-se que Apep era o adversário natural do deus sol Rá encarnando o 
caos e a morte. Apep, em forma de serpente, perseguia e lutava no céu contra Rá vencendo por al-
guns momentos e dando origem a um eclipse. Mas Rá com seus defensores a bordo de uma barcaça 
no céu sempre conseguiam vencer e se livrar da sombra de Apep.

6. Assinale a alternativa correta, de acordo com o mito egípcio.

a) O mito descreve um eclipse lunar que era interpretado como a sombra de Apep que 
cobria o Sol.

b) O mito descreve um eclipse solar que era interpretado como a sombra de Rá que 
cobria Apep.

c) O mito descreve um eclipse lunar que era interpretado como a sombra de Rá que 
cobria o Sol.

d) O mito descreve um eclipse solar que era interpretado como a sombra de Apep que 
cobria o Sol.

e) O mito descreve um eclipse solar que era interpretado como a sombra de Rá que co-
bria o Sol.

7. Explique como se forma o eclipse descrito no mito egípcio, descrevendo a posição da 
Terra, da Lua e do Sol.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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8. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que representa esse tipo de reprodução 
assexuada.

As planárias podem se dividir para formar dois indivíduos distintos. Quando seu corpo é cortado, 
podem-se formar novas cabeças ou caudas, dependendo de onde foi o corte.

a) Brotamento.

b) Alporquia.

c) Esporulação.

d) Regeneração.

e) Metagênese.

9.  As estações do ano estão relacionadas, de alguma forma, ao movimento do eixo da 
Terra ao redor do Sol? Explique sua resposta.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa conceitualmente correta sobre o processo 
da reprodução.

Na reprodução assexuada a presença do macho é dispensada, ocasionando uma clonagem natural.

a) A reprodução sexuada não permite clonagem e aumenta a chance de adaptação 
de espécies a possíveis modificações do ambiente.

b) A reprodução assexuada aumenta a chance de adaptação de espécies e dispensa 
a atuação do macho.

c) A dispensa do macho aumenta a chance de adaptação da espécie a possíveis mo-
dificações do ambiente.

d) A reprodução sexuada é vantajosa porque aumenta a chance de adaptação da es-
pécie, mas não cria uma nova geração.

e)  A reprodução sexuada aumenta a chance de adaptação da espécie e permite a 
clonagem.
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Gabarito das atividades
Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Identificar a posição dos astros durante o eclipse lunar e o eclipse solar.

Habilidade desenvolvida: EF08CI12

Resposta: a
É comum haver confusão entre os nomes e os conceitos de eclipse lunar e eclipse solar. Caso 

isso ocorra nessa alternativa, retome com os alunos que o eclipse lunar é quando a Lua cheia “de-
saparece” à noite, pois a Terra faz sombra sobre a Lua. Já em relação ao eclipse solar, a Lua fica en-
tre o Sol e a Terra, e assim verificamos a sombra da Lua sobre a Terra.

Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Relacionar a duração do movimento de rotação com a idade do ser humano.

Habilidade desenvolvida: EF08CI13

Resposta: 9 360 rotações = 9 360 dias
9 360 dias ÷ 30 dias = 312 meses

Para converter 312 meses em anos, temos que:

312 ÷ 12 = 26 anos

Portanto, Joana está completando 26 anos.

Caso a resposta seja insatisfatória, verifique se o erro foi nos cálculos, retome a questão na lou-
sa e mostre o ponto importante de atenção para que os alunos possam compreender onde erraram, 
depois proponha uma atividade semelhante à turma. Se for necessário retomar o conceito de rota-
ção, procure na internet vídeos que abordem o tema ou use simuladores online para explicar como 
o movimento de rotação da Terra influencia nos períodos de dia e noite. 

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Identificar as vantagens e as desvantagens dos processos reprodutivos.

Habilidade desenvolvida: EF08CI07

Resposta:
A reprodução sexuada é vantajosa porque possibilita a combinação de características presentes 

nos pais, aumentando a chance de adaptação da espécie a possíveis modificações do ambiente. 
Como desvantagem, requer a presença e a troca de gametas femininos e masculinos para a forma-
ção de um novo indivíduo. Já a reprodução assexuada não necessita de dois indivíduos de sexos 
diferentes para a formação de um indivíduo, mas não possibilita a combinação de diferentes carac-
terísticas, gerando indivíduos com menor capacidade de adaptação.
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Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de reprodução sexuada 
e assexuada. Depois, proponha uma pesquisa na internet sobre suas vantagens e desvantagens e 
solicite que escrevam um texto autoral sobre o tema.

Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Identificar as vantagens adaptativas da vida terrestre.

Habilidade desenvolvida: EF08CI07

Resposta: a
Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, verifique se o erro foi devido à falta de aten-

ção ao enunciado. Esclareça que o intuito é identificar as primeiras adaptações reprodutivas que 
surgiram para a conquista do ambiente terrestre. Se necessário, retome o conteúdo e proponha que 
eles façam uma pesquisa e elaborem um quadro com as adaptações reprodutivas de plantas e ani-
mais e depois discuta os resultados da pesquisa com toda a turma.

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Relacionar o movimento de translação da Terra com a contagem dos anos.

Habilidade desenvolvida: EF08CI12

Resposta:
A Terra gira ao redor do Sol, em um movimento chamado de translação. Um giro completo ao re-

dor do Sol demora 365 dias e 6 horas, o que caracteriza exatamente um ano. Dessa forma, um ano é ca-
racterizado por um giro completo que a Terra faz ao redor do Sol.

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome que a Terra não está parada no universo, 
mas que apresenta dois principais movimentos: rotação e translação. Para relembrar esse movimento, 
acesse o site  <https://daed.on.br/astro/movimentos-da-terra> (acesso em: 26 ago. 2018), que simula os 
movimentos da Terra. 

Questão 6

Objetivo de aprendizagem

Relacionar mitos de outras culturas com a formação de eclipses.

Habilidade desenvolvida: EF08CI12

Resposta: d
Verifique se os alunos interpretaram corretamente o mito egípcio e identificaram que Apep, ao co-

brir o Sol, ocasionava um eclipse solar. No caso de os alunos assinalarem outra resposta, observe se não 
foi falta de atenção ou erro de interpretação. Se necessário, retome o conteúdo e pesquise detalhes do 
mito para contar aos alunos. 

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Descrever a posição da Terra, da Lua e do Sol durante o eclipse solar.

Habilidade desenvolvida: EF08CI12
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Resposta: No eclipse solar, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcial -
mente sua luz.

Verifique se os alunos identificaram que o eclipse do mito se refere ao eclipse lunar e descreveram 
corretamente a posição da Lua entre a Terra e o Sol bloqueando os raios solares. No caso de eles não 
conseguirem identificar o tipo de eclipse, organize-os em roda de conversa e faça uma atividade prática 
com lanterna e bolinhas de pingue-pongue. Pinte as bolinhas que representam cada um dos astros e si-
mule a posição de cada um deles durante o eclipse lunar e solar. 

Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Identificar os diferentes tipos de reprodução assexuada.

Habilidade desenvolvida: EF08CI07

Resposta: d.
Verifique se os alunos identificaram que a reprodução descrita é um exemplo de regeneração. No 

caso de assinalarem outra resposta, retome que a regeneração é caracterizada pela recomposição das 
partes perdidas do corpo de um ser vivo, podendo dar origem a um novo indivíduo a partir de um pe-
daço que se desprendeu do corpo de um indivíduo adulto. 

Questão 9

Objetivo de aprendizagem

Relacionar a ocorrência das estações do ano aos movimentos da Terra.

Habilidade desenvolvida: EF08CI13

Resposta:
Sim. As estações do ano estão relacionadas ao movimento do eixo da Terra ao redor do Sol (trans-

lação), pois dessa forma os hemisférios recebem quantidades diferentes de energia solar, de modo que 
o hemisfério Norte recebe mais Sol durante metade do ano e o Sul na outra metade. Sem a presença do 
eixo de inclinação, a incidência de Sol seria igual em ambos os hemisférios e não existiriam as estações 
do ano.

No caso de os alunos responderem insatisfatoriamente, retome o conteúdo sobre translação e rota-
ção e simule com uma lanterna e uma bola de plástico EPS (poliestireno expandido) esses movimen-
tos com e sem o eixo de inclinação da Terra para eles verificarem as diferenças na ausência.

Questão 10

Objetivo de aprendizagem

Identificar as vantagens da reprodução sexuada.

Habilidade desenvolvida: EF08CI07

Resposta: a.
Verifique se os alunos conseguem identificar que a reprodução sexuada não permite a clona-

gem por causa da combinação de material genético entre os gametas e que isso influencia direta-
mente na combinação de características que podem aumentar as chances de adaptação de espécies. 
Caso os alunos assinalem a alternativa errada, discuta em sala de aula que a criação de indivíduos 
clones impede a troca de material  genético.  Uma espécie inteiramente formada por indivíduos 
iguais possui grandes chances de extinção, pois todos apresentarão os mesmos tipos de fraqueza.
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Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e das habilidades 
correspondentes.  As intervenções e os planos-pedagógicos necessários para mitigar os baixos ní-
veis de suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de avançar nos estudos são de 
responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, as habilidades e os conteúdos correspondentes ao ano/
série em que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS)  indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de um amplo plano de 
acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a 
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor. 

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto dos 
conceitos

Uso de 
palavras-chave

Qualidade e 
organização 
do texto de 

resposta

Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

      Questão de múltipla escolha.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de 
reprodução assexuada e sexu-
ada?

Identificou as vantagens da 
reprodução assexuada das 
plantas em relação ao cultivo 
de sementes?

Comparou os mecanismos 
adaptativos na reprodução de 
plantas e animais?

Compreendeu a importância 
da Lua para a Terra?

Entendeu como ocorrem as 
fases da Lua?

Diferenciou como ocorre os 
eclipses solar e lunar?

Relacionou a passagem de um 
ano com o movimento da Ter-
ra ao redor do Sol?

Analisou o papel da inclinação 
do eixo de rotação da Terra em 
relação à sua órbita na ocor-
rência das estações do ano?

Manteve o interesse nas ativi-
dades?

Agiu com respeito com os co-
legas e o professor?

Demonstrou organização e 
empenho no desenvolvimen-
to nas atividades extraclasse?

Contribuiu nas atividades em 
grupo?

Procurou meios para alavan-
car a própria aprendizagem?

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:______________________________________________ Ano/Turma:__________

Professor(a):__________________________________________ Data: ____/____/_____

1. Autoavaliação bimestral
Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho geral na 
sequência didática 1.

Desempenho geral na 
sequência didática 2.

Desempenho geral na 
sequência didática 3.

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de reprodu-
ção assexuada e sexuada?

Identificou as vantagens da reprodução 
assexuada das plantas em relação ao 
cultivo de sementes?

Comparou os mecanismos adaptativos 
na reprodução de plantas e animais?

Compreendeu a importância da Lua 
para a Terra?

Entendeu como ocorrem as fases da 
Lua?

Diferenciou como ocorre os eclipses so-
lar e lunar?

Relacionei a passagem de um ano com o 
movimento da Terra ao redor do Sol?

Analisou o papel da inclinação do eixo 
de rotação da Terra em relação à sua 
órbita na ocorrência das estações do 
ano?
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Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o 
professor?

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento nas atividades extra-
classes?

Contribuiu nas atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a pró-
pria aprendizagem?

Desempenho geral 

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-chave

Qualidade e 
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

       Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

2o bimestre

A dinâmica do planeta Terra no Sistema Solar

Introdução
Este projeto visa tornar mais efetivo o entendimento e a aprendizagem dos alunos sobre a di-

nâmica do planeta Terra no Sistema Solar. Além disso, propõe aos alunos conhecer alguns aspectos 
históricos relacionados à interpretação dos movimentos dos astros pelos diferentes povos e civili-
zações da Terra ao longo do tempo, e sua influência nas diferentes culturas.

As atividades propostas apresentam o aprofundamento de nossos conhecimentos sobre os mo-
vimentos de rotação e translação da Terra e sua influência sobre as estações do ano, as fases da Lua 
e os diferentes eclipses. E ainda um aprofundamento sobre a influência histórica e social que esses 
astros desempenharam e desempenham até hoje. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF08CI12 e EF08CI13 

da disciplina de Ciências. Portanto, é importante que o professor e os alunos compartilhem a orga-
nização e a execução das atividades.

Entre as atividades é proposta a construção de maquetes e dinâmicas em grupo, que estimu-
lam os alunos a desenvolverem as habilidades EF69AR06 e EF69AR05 da disciplina de Arte; pes-
quisas a serem realizadas em livros da biblioteca escolar, em revistas e por meio da internet, e a 
elaboração de uma redação relacionadas com a habilidade EF69LP18 de Língua Portuguesa.

Além disso, é proposto aos alunos que investiguem como a população do bairro onde a escola 
está inserida interpreta a origem das quatro estações do ano. Por meio de uma pesquisa de campo,  
os alunos deverão organizar os dados e apresentar os resultados para a comunidade escolar e ex-
traescolar, exercitando assim a habilidade EF08MA04 de Matemática e facilitando sua interpreta-
ção e análise.

Como produto final, propõe-se a realização de uma Feira de Astronomia para que os alunos exi-
bam todos os trabalhos elaborados ao longo do projeto para a comunidade escolar e extraescolar. 

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área 
EF08CI12 e EF08CI13. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os profes-
sores das disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Arte, no desenvolvimento de ações pró-
prias dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades a se-
rem desenvolvidas neste projeto.

Duração
14 aulas.
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Produto final
Feira de Astronomia

Temas Transversais
Pluralidade Cultural e Ética.

Objetivos
• Conhecer a importância dos movimentos dos astros para as diferentes culturas ao longo do 

tempo.

• Compreender os movimentos de rotação e de translação da Terra.

• Entender como o movimento de translação da Terra influencia nas quatro estações do ano.

• Entender como ocorrem as diferentes fases da Lua e os eclipses.

• Praticar habilidades artísticas na elaboração das maquetes.

• Desenvolver habilidades matemáticas referentes a porcentagem, geometria e formulações ma-
temáticas durante o planejamento e a elaboração de maquetes. 

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 6, 7 e 8

(BNCC p. 322)

Competências específicas de Língua Portuguesa
1, 3, 6 e 8

(BNCC p. 85)

Competências específicas de Matemática
2, 4, 5, e 8

(BNCC p. 265)

Competências específicas de Arte
1, 4, 5 e 8

(BNCC p. 196)
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Integração disciplinar
Para o desenvolvimento deste projeto e a produção da Feira de Astronomia proposta como 

produto final, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes 
componentes curriculares. As habilidades EF08CI12 e EF08CI13 de Ciências tem o objetivo de con-
tribuir para o aprendizado do aluno na construção de modelos que os ajudem a entender como 
ocorrem as fases da Lua, os eclipses, os movimentos de rotação e translação da Terra e as estações 
do ano; a habilidade EF08MA04 de Matemática possibilita que os alunos realizem cálculos de por-
centagem para melhor apreciação dos dados coletados; as habilidades EF69AR06 e EF69AR05 de 
Arte auxiliam na fase criativa da organização da Feira de Astronomia; e a habilidade EF69LP18 de 
Língua Portuguesa auxilia na elaboração de redação envolvida com o tema de pesquisa.
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Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades

Ciências

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima

EF08CI12 – Justificar, por meio da constru-
ção de modelos e da observação da Lua no 
céu, a ocorrência das fases da Lua e dos 
eclipses, com base nas posições relativas 
entre Sol, Terra e Lua.

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima

EF08CI13 – Representar os movimentos de 
rotação e translação da Terra e analisar o 
papel da inclinação do eixo de rotação da 
Terra em relação à sua órbita na ocorrên-
cia das estações do ano, com a utilização 
de modelos tridimensionais.

Matemática Porcentagens
EF08MA04 – Resolver e elaborar proble-

mas, envolvendo cálculo de porcentagens, 
incluindo o uso de tecnologias digitais.

Arte

Processos de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de cri-
ação em artes visuais, com base em temas 
ou interesses artísticos, de modo individu-
al, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos con-
vencionais, alternativos e digitais.

Materialidades

EF69AR05 – Experimentar e analisar dife-
rentes formas de expressão artística (dese-
nho, pintura, colagem, quadrinhos, dobra-
dura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance etc.).

Língua 
Portuguesa

Estilo

EF69LP18 – Utilizar, na escrita/reescrita de 
textos argumentativos, recursos linguísti-
cos que marquem as relações de sentido 
entre parágrafos e enunciados do texto e 
operadores de conexão adequados aos ti-
pos de argumento e à forma de composi-
ção de textos argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a coerência e a pro-
gressão temática nesses textos (“primeira-
mente, mas, no entanto, em primeiro/se-
gundo/terceiro lugar, finalmente, em con-
clusão” etc.).

Material:
• livros e revistas para pesquisa e consulta;

• fotografias de uma paisagem mostrando a posição do Sol no céu em diferentes horários do dia;

• computadores, aparelhos de celulares ou outros aparelhos que permitam acesso à;

• projetor multimídia;
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• canetas esferográficas, lápis de cores diferentes, giz de cera de cores diferentes, tinta guache 
etc.

• cartolinas;

• bolas de plástico EPS (poliestireno expandido) de 30 cm, 15 cm e 10 cm de diâmetro;

• lanternas à pilha;

• folhas de plástico EPS (poliestireno expandido) de 100 cm x 50 cm;

• 1 pacote de palito de churrasco;

• 1 caixa de palito de dente;

• 1 rolo de barbante ou linha espessa;

• 1 bola de basquete.

Recurso para o professor

Estações do ano. Centro de Divulgação de Astronomia USP, 2004. 
Disponível em:
<www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/estacoes-do-ano/estacoes-
do-ano.html>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Explica os conceitos e os fenômenos relacionados às estações do ano.

Informações sobre as Estações do Ano na Cidade de São Paulo. Estação 
Meteorológica do IAG/USP. Disponível em: <www.estacao.iag.usp.br/
seasons/index.php>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Aborda as características das estações do ano na cidade de São Paulo.

Movimento Anual do Sol e as Estações do Ano. Disponível em:

<http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Aborda conceitos envolvidos na formação das estações do ano.

Eclipses. Disponível em: 
<http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Aborda os conceitos envolvidos na formação de eclipses.

Procedimento

Primeira etapa – Introdução e posicionamento histórico
Esta etapa contemplará uma abordagem histórica sobre o tema. Tem como objetivo motivar e 

incentivar a curiosidade dos alunos para que pesquisem informações relacionadas aos astros e sua 
influência nas diferentes culturas ao longo do tempo. Além disso, possibilita que o professor explo-
re os conhecimentos prévios da turma sobre as fases da lua, as estações do ano, os movimentos de 
rotação e translação da Terra e eclipses, que serão trabalhados durante o projeto.

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Providencie previamente fotografias de uma paisagem mostrando a posição do Sol no céu em diferentes 
horários do dia.
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Inicie a aula solicitando que os alunos se organizem em grupos e distribua as fotografias de 
uma paisagem em diferentes horários do dia. Peça que observem a posição do Sol no céu em cada 
uma das fotografias. Durante as observações, pergunte:

• Com base no que vocês estudaram até agora, o Sol se movimenta? Como isso acontece? 

• A Lua se movimenta? Como isso acontece?

• A Terra se movimenta? De que modo? Existem diferentes movimentos da Terra?

Verifique se os alunos, em suas respostas, mencionam o movimento aparente do Sol no céu, os 
movimentos de rotação e revolução da Lua e os movimentos de rotação e translação da Terra, que 
são conteúdos trabalhados inicialmente no 5º ano. Caso seja necessário, retome o conteúdo e relem-
bre-os sobre esses conceitos.

Informações para o professor

• Para retomar os conceitos referentes aos movimentos da Lua, exiba aos alunos: 
<http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=163>. Acesso em: 27 ago. 2018.

• Para retomar conceitos referentes ao movimento aparente do Sol, exiba aos alunos: 
<http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=164>. Acesso em: 27 ago. 2018.

Depois dessa conversa inicial, ressalte para os alunos que os astros são observados pela huma-
nidade há milênios e sempre foram motivo de muita curiosidade e pesquisa. Incentive-os a imagi-
nar e a levantar hipóteses sobre como os astros influenciavam as diferentes culturas e os povos ao 
longo do tempo.  Oriente-os a tentar contextualizar os posicionamentos das culturas antigas com 
suas realidades tecnológicas e sociais. Pergunte:

• Os povos antigos observavam e interpretavam os astros da mesma maneira? Como era a visão 
dos povos indígenas brasileiros, dos egípcios, dos astecas etc.?

• O movimento dos astros influenciava a vida desses povos? E a arte e a cultura?

• Os astros influenciaram o folclore brasileiro? De que modo?

• O movimento dos astros influenciou a criação dos calendários?

Dicas de organização

Valorize o momento em que os alunos levantam suas hipóteses, auxiliando-os com questionamentos para 
dirigir suas buscas na pesquisa. Avalie as opiniões de cada um e seus repertórios.

O levantamento de hipóteses iniciais servirá como tema e motivação para a atividade de pesquisa que será 
proposta em seguida.

Oriente os alunos a se organizarem em grupos de três e proponha uma atividade de pesquisa 
para verificar se suas hipóteses estavam corretas ou não. Leve-os para a sala de informática ou bi-
blioteca para que utilizem livros e pesquisem em sites confiáveis na internet. Oriente-os a acessar 
programas buscadores e escolher palavras-chave para facilitar a busca.
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Informações para o professor

Para auxiliar nas pesquisas, proponha aos alunos que pesquisem as seguintes palavras-chave ou acessem 
os sites relacionados abaixo.

Palavras-chave

• Lenda da vitória-régia.

• Lenda da Iara.

• Lenda do lobisomem.

Sites

•Antigo Egito. Org. Disponível em: <http://antigoegito.org/calendario-egipcio/>. Acesso em: 27 ago. 2018.

•Reis, Norma T. O. Eclipses ao longo dos séculos. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014522.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2018.

Os alunos devem coletar informações para serem analisadas pelos grupos e utilizadas para um 
debate com compartilhamento de ideias e posicionamentos. Proponha a elaboração de uma reda-
ção, e solicite que selecionem imagens e textos para as atividades das próximas aulas.

Dicas de organização

Oriente a atividade de pesquisa com questionamentos e problematização específicos, que facilitem a busca 
de dados. Desenvolvendo esse tipo de atividade, o aluno tem uma participação ativa e autoral tornando-se 
agente do próprio conhecimento por análise e deduções. 

Proponha aos alunos que escrevam suas hipóteses iniciais no caderno, ou seja, que as escrevam antes dos 
resultados da pesquisa, para que depois seja possível comparar o pensamento inicial com os dados 
coletados.

Peça o auxílio do professor de Língua Portuguesa para instruir os alunos sobre a organização de ideias em 
uma redação.

Explique aos alunos que o tempo restante da aula será para coleta, organização dos dados obti-
dos e, análise e comparação das hipóteses iniciais com os dados obtidos. Estipule a entrega da re-
dação e o debate para a próxima aula.

Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Nesta aula, os alunos deverão trazer suas pesquisas para debatê-las com os colegas. Se possível, solicite a 
presença dos professores de Geografia, História e Arte, para que a discussão e a apresentação dos trabalhos 
sejam enriquecidas e para que os professores iniciem suas contribuições ao projeto.

Solicite aos alunos que entreguem as imagens e os textos pesquisados nas aulas anteriores ao início das 
apresentações.
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Inicie a aula 3 recolhendo a redação dos grupos e solicitando que um por vez apresente seus 
dados à turma para o debate. Antes do iniciá-lo, escreva as perguntas norteadoras na lousa para fa-
cilitar a organização das ideias e a apresentação dos grupos.

Verifique se durante as apresentações os grupos discutem sobre o folclore brasileiro e o calen-
dário egípcio. Peça o auxílio dos professores de História, Geografia, e Arte para levantar questões 
sobre esses temas e suas importâncias culturais e científicas. Se necessário, apresente novas infor-
mações e questionamentos para deixar a atividade semelhante a uma troca de ideias.Informações 
para o professor

O folclore brasileiro

Nas histórias folclóricas brasileiras, podemos encontrar diversas referências à Lua, por exemplo:

• A lenda da sereia Iara

Esta lenda amazônica conta que uma índia, ao ser jogada no rio em uma noite de lua cheia, acabou se 
tornando uma sereia que encanta os homens com seu canto, fazendo-os entrar no rio e morrer afogado. Esse 
fenômeno, de acordo com a lenda, se repete especialmente em noites de lua cheia.

• A lenda do lobisomem

Essa criatura está presente em diversas culturas e tem muitas origens. A mais comum no folclore 
brasileiro conta a história de um homem amaldiçoado que se transforma em lobo nas noites de lua cheia e sai 
em busca de sangue, seu alimento predileto, transformando-se em homem novamente ao amanhecer.

Elaborado pela autora.

Informações para o professor

O calendário egípcio

Os primeiros calendários criados pelos egípcios eram totalmente baseados nos ciclos da Lua, porém esse 
sistema não conseguia prever as inundações anuais do rio Nilo, um acontecimento de extrema importância 
para a sobrevivência egípcia na época. Começaram, então, a notar que as cheias do Nilo coincidiam com o 
surgimento helíaco da estrela Sirius, pertencente à constelação de Canis Major (Cão Maior).

Quando o Sol ia surgindo no horizonte, o brilho da estrela ficava mais visível e assim passaram a associar 
esse fenômeno com a inundação anual, criando o calendário solar (civil). Tornaram-se os primeiros a possuir 
um calendário com 365 dias no ano, sendo que o primeiro calendário lunar tinha 354 dias e serviu para a 
base do calendário solar (civil). [...]

FERREIRA, L. Disponível em: <antigoegito.org/calendario-egipcio/>. Acesso em: 27 ago. 2018.

Com as informações obtidas e debatidas, proponha aos alunos que elaborem cartazes para 
representar os temas discutidos. Solicite que se reorganizem em dois grupos e sorteie os temas a 
seguir:

•Grupo 1: Lendas relacionadas ao Sol e à Lua.
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•Grupo 2: Como os astros influenciaram as populações antigas. Por exemplo, a influência dos 
astros para a população egípcia, seu calendário e seus métodos de plantação. 

Solicite aos alunos que elaborem cartazes de acordo com seu tema, utilizando os dados obtidos 
e debatidos em sala de aula e as imagens que a turma toda pesquisou e selecionou nas aulas 1 e 2.

Auxilie a turma no desenvolvimento dos cartazes, fazendo correções caso seja necessário. Res-
salte a importância de os cartazes conterem tanto as informações pesquisadas como as discutidas 
em sala de aula. Deixe os alunos utilizarem o tempo restante da aula para a confecção dos cartazes.

Informações para o professor

A atividade em que os grupos utilizam as imagens que toda a turma selecionou contribuirá para o 
exercício da habilidade de trabalho em grupo, respeito, aceitação da diversidade de opiniões e gostos 
pessoais.

Aula 5

Reserve esta aula para a apresentação dos cartazes elaborados pelos grupos.

Durante as apresentações, incentive os alunos a fazerem perguntas interessantes e construtivas 
para o grupo que está apresentando, a fim de estimular um debate, mas com respeito e reconhe-
cendo a emoção dos colegas. Aproveite o momento para proporcionar aos alunos a oportunidade 
de desenvolver as habilidades de posicionamento de voz durante a apresentação e a fala, exposi-
ção de opinião e autocrítica do trabalho.

Depois, recolha os cartazes e guarde-os para a Feira da Astronomia, que ocorrerá ao final do 
projeto. Esses trabalhos serão expostos para a comunidade durante o evento. 

Segunda etapa – Movimentos de rotação e translação da Terra e as 
estações do ano

Esta etapa tem como objetivo o aprofundamento do conhecimento dos alunos sobre o que são 
os movimentos de rotação e de translação do planeta Terra e como o movimento de translação in-
fluencia nas quatro estações do ano. 

Aula 6

Inicie a aula questionando os alunos sobre seus conhecimentos a respeito das estações do ano e 
dos diferentes movimentos realizados pelo planeta, como:

• Quais são os movimentos realizados pela Terra? Qual a diferença entre eles?

• O que leva à formação de cada estação ao longo do ano?

• Por que todas as estações levam um ano para se sucederem em um mesmo local? 

Após o debate com os alunos, solicite que registrem no caderno suas respostas para posterior 
consulta e proponha a realização de uma dinâmica utilizando duas bolas. Utilize bolas de tama-
nhos diferentes para ilustrar a ideia de diferença de proporção, por exemplo, de basquete e plástico 
EPS (poliestireno expandido).

Essa dinâmica tem por objetivo representar de forma clara os movimentos de translação e rota-
ção realizados pela Terra.

Orientações para a dinâmica

1. Leve os alunos para um local aberto, como o pátio ou a quadra da escola.
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2. Peça a eles que façam o desenho da órbita elíptica da Terra no chão com um giz de lousa.

Informações para o professor

Fique atento às representações da excentricidade da órbita da Terra. Em geometria, elipse é definida como 
um conjunto de pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante e maior do que 
a distância entre eles. A característica marcante de uma elipse é sua excentricidade (achatamento). Ela pode 
ser calculada por meio da fórmula:

e = F/A

sendo:

F = distância entre os focos da elipse.

A = comprimento do eixo maior.

                                                                                                  DAE

O resultado da excentricidade é representado por um número no intervalo entre 0 e 1 (0 < e < 1). Quanto 
mais próximo do zero, menor é sua excentricidade e mais semelhante é a um círculo.

Em alguns livros didáticos, e às vezes em sala de aula, a órbita da Terra é representada por uma elipse 
com grande grau de excentricidade. Essa representação é equivocada e pode levar os alunos a interpretações 
erradas, como a ocorrência do verão por causa da proximidade da Terra ao Sol.

No século XVII, os astrônomos Johnannes Kepler e Tycho Brahe investigaram o formato das órbitas dos 
planetas e, em seus estudos, constataram que as órbitas eram, na verdade, elípticas e não circulares como se 
pensava na época. Porém, elas apresentavam baixa excentricidade e, dessa forma, eram quase circulares.

Para mais informações e representações, leia: 

CANALLE, J. B. G. O problema do ensino da órbita da Terra. Física na Escola, v. 4, n. 2, 2003. Disponível 
em: <www.sbfisica.org.br/fne/Vol4/Num2/v4n2a06.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.

3. Posicione uma das bolas (a maior) no centro do círculo feito pelos alunos. Essa bola repre-
sentará o Sol. Posicione os alunos no círculo desenhado no chão.

4. Entregue a segunda bola (a menor) para um dos alunos. Essa bola representará a Terra.  
Lembre nesse momento de discutir sobre o eixo de inclinação da Terra. Se possível, desenhe 
a linha do equador com o auxílio de uma caneta e oriente o aluno a inclinar a bola para si-
mular o eixo de inclinação da Terra.
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5. Peça a esse aluno que gire a bola no sentido anti-horário (em torno dela mesma) em suas 
mãos e explique que esse é o movimento realizado pela Terra em um dia, o movimento de 
rotação, e que ele demora cerca de 24 horas para se completar (23h 56min 4,09s).

6. Em seguida, peça a esse aluno que passe a bola para o colega da sua direita para que ele re-
pita o passo 5.

7. Peça a todos os alunos que repitam o mesmo procedimento até que a bola retorne ao primei-
ro aluno. Explique que esse é o movimento de translação realizado pela Terra em torno do 
Sol e que, para que esse movimento ficasse mais próximo da realidade, precisaríamos de um 
círculo com 365 alunos, pois a Terra realiza aproximadamente 365 movimentos de rotação 
até completar um movimento de translação, que seriam os 365 dias do ano.

Informações para o professor

Aproveite a dinâmica para explicar aos alunos que a Terra, na verdade, demora 365 dias e 6 horas (365 
dias, 5 horas e cerca de 48 minutos) para realizar uma translação completa, e que essas 6 horas, depois de 4 
anos, se acumulam em um dia, tornando o ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias, o dia 29 de fevereiro.

Aulas 7 e 8

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Arte para auxiliar os alunos na escolha de cores e texturas para 
a representação dos planetas na elaboração do painel proposto nesta aula. 

Inicie a aula retomando com os alunos as respostas das questões sobre como ocorrem as estações do 
ano realizadas na aula 6. Peça que consultem os registros no caderno para relembrar suas respostas.

Depois, para que eles verifiquem suas hipóteses, proponha a montagem de uma maquete feita 
em conjunto pela sala.

Divida a turma em dois grupos:

• Grupo 1: Este grupo deve preparar quatro planetas Terra em bolas de plástico EPS (poliestire-
no expandido)de 15 cm de diâmetro, nas quais estejam representadas as linhas do equador, 
dos trópicos e dos círculos polares. Peça que consultem as imagens do Livro do Aluno e utili -
zem palitos de churrasco para furar as bolas, de modo que representem a inclinação do eixo da 
Terra (inclinação de 23,5° em relação à linha do equador). 

Informações para o professor

Se necessário, relembre os alunos sobre o eixo de inclinação do planeta Terra. 

Desenhe na lousa a representação do planeta Terra em relação ao Sol, e destaque a inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação à perpendicular ao plano definido pela órbita da Terra. Você encontra mais 
informações e esquemas que poderão servir de modelo para suas explicações em: 
<http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html>. Acesso em: 27 ago. 2018.

• Grupo 2: Este grupo deve preparar o Sol, utilizando uma bola grande de plástico EPS (poliesti-
reno expandido), de 30 cm de diâmetro, com quatro buracos para encaixe de quatro lanternas,  
que ficarão apontadas para as quatro “Terras” na maquete.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



137

Depois peça aos alunos que posicionem o Sol no centro de uma folha de plástico EPS (poliesti -
reno expandido) (100 cm x 50 cm) e desenhem com caneta preta a órbita elíptica da Terra. Em se-
guida, peça que posicionem as “Terras” nas quatro posições que representam as estações do ano e 
que escrevam em pedaços de papel o nome das estações do ano, fixando-os na folha de plástico 
EPS (poliestireno expandido) com o auxílio de palitos de churrasco, conforme a figura a seguir.

                                                                                  Luis Moura

Quando a maquete estiver pronta, mostre aos alunos como as luzes das lanternas acesas inci-
dem de forma diferente nas regiões do planeta Terra por causa de seu eixo de inclinação. Chame a 
atenção para a incidência de luz nos polos Norte e Sul e no equador, de acordo com a posição da 
Terra em sua órbita, e ressalte que isso sempre ocorre devido à inclinação do eixo de rotação da 
Terra ser constante. 

Durante a observação da maquete, explique que não é o fato de o planeta Terra estar em uma 
posição mais próxima (periélio) ou mais longe (afélio) do Sol que interfere na formação do verão ou 
inverno, mas sim o movimento de rotação e translação e o eixo de inclinação da Terra. Comente que, 
em proporções astronômicas, o periélio e o afélio não têm diferenças significativas a ponto de influ-
enciar nas estações do ano. A distância da Terra ao Sol no periélio é de cerca de 147 000 000 km, e 
distância da Terra ao Sol no afélio, quando ela está mais distante, é de cerca de 152 000 000 km. 

Informações para o professor

Se achar conveniente e houver disponibilidade de tempo, utilize a maquete para explicar aos alunos os 
conceitos de equinócio e solstício.

• Equinócio

Dá-se pela posição da Terra em relação ao Sol, quando estão mais próximos. Ocorre então o equinócio de 
primavera no Hemisfério Norte e ao mesmo tempo o de outono no Hemisfério Sul. Há incidência dos raios 
solares na mesma proporção nos dois hemisférios, o dia e a noite possuem a mesma duração e o Sol faz seu 
movimento aparente cortando o equador celeste.

• Solstício

Dá-se pela posição da Terra em relação ao Sol, quando estão mais distantes. Ocorre então o solstício de 
inverno no Hemisfério Sul e o solstício de verão no Hemisfério Norte. Durante o solstício de verão, o dia é 
mais longo que a noite; durante o solstício de inverno, a noite é mais longa que o dia.

Outra possibilidade é exibir aos alunos o vídeo O que é solstício e equinócio? – Quer que desenhe 8. do Canal 
BláBláLogia (2016). O vídeo pode ser facilmente encontrado utilizando ferramentas de busca on-line.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



138

Terceira etapa – Movimentos de rotação, revolução e translação da 
Lua e suas fases e eclipses lunares

Esta etapa tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre os movimentos da 
Lua e os efeitos sobre suas fases e eclipses.

Aulas 9, 10 e 11

Dicas de organização

Para esta aula, reserve previamente a sala de informática.

Inicie a aula questionando os alunos sobre a Lua, seus movimentos e a formação de eclipses:

• Vemos a Lua com a mesma forma no céu noturno ao longo dos dias no mês?

• A Lua realiza movimentos, assim como a Terra?

• Vocês já presenciaram um eclipse?

• Quais são os tipos de eclipses que existem? Existe somente eclipse da Lua?

Retome os conceitos de que a Lua realiza três tipos de movimentos e que são eles que tornam 
possíveis suas fases e os eclipses –  rotação, translação e revolução.

Após a retomada do conteúdo, apresente à sala o vídeo Os movimentos e as fases da Lua, do ca-
nal Nova Escola. Esse vídeo pode ser facilmente encontrado em ferramentas de busca.

Em seguida, leve os alunos à sala de informática para exibir o vídeo Solar Eclipse 101, da Natio-
nal Geografic (2017), que também é facilmente encontrado utilizando ferramentas de busca. Solici-
te que tomem nota das principais características de cada tipo de eclipse para enriquecer a discus-
são que será feita posteriormente. Deixe como opção aos alunos ativar ou não as legendas em por-
tuguês. Uma sugestão é exibir primeiramente o documentário com legendas e depois sem legendas 
para os alunos treinarem o inglês. 

Após a exibição do filme, promova uma discussão sobre os diferentes tipos de eclipse: parcial, 
total e penumbral. Se necessário, tire dúvidas a respeito desse conteúdo e volte em cenas específi-
cas que mostrem visualmente cada um desses eventos.

Informações para o professor

• Eclipses lunares

Os eclipses lunares ocorrem durante a fase cheia da Lua, que acaba sendo encoberta pela sombra da Terra 
em razão de seus diferentes alinhamentos com o Sol e a Terra. A sombra da Terra tem uma região mais 
escura chamada umbra e uma mais clara chamada penumbra. Existem três tipos de eclipses da Lua: total, 
parcial e penumbral. Quando a Lua fica totalmente na sombra mais escura, o eclipse será total e a Lua terá 
um aspecto avermelhado; caso ela não fique totalmente sob essa sombra, o eclipse será parcial. E, se ela 
permanecer na sombra mais clara, o eclipse será penumbral. 
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• Eclipse solar

Esse fenômeno ocorre quando a Lua, em seu movimento de revolução, se interpõe entre a Terra e o Sol, 
fazendo sombra sobre a Terra. Os alunos podem questionar o tamanho da Lua, que por ser muito menor que 
o Sol, não deveria encobri-lo. O que acontece é que esses astros estão muito distantes um do outro e, em 
relação à Terra, a Lua está muito mais próxima; dessa forma, por perspectiva, ela poderá encobrir totalmente 
o gigante Sol. Para facilitar o entendimento, peça aos alunos que foquem algum objeto grande que esteja 
distante deles, como uma árvore, por exemplo, ou a própria lousa da sala, e depois coloquem as mãos na 
frente de sua linha de visão, apesar de as mãos serem muito menores que o objeto focado, elas conseguem 
encobri-lo, pois estão posicionadas muito mais próximas de seus olhos.

Depois, solicite aos alunos que se organizem em dois grupos para a construção de uma maque-
te para representar as fases da Lua. Distribua bolas de plástico EPS (poliestireno expandido) (uma 
de 15 cm para representar a Terra; uma de 30 cm para representar o Sol; e quatro de 8 cm para re-
presentar a Lua), palitos de churrasco, uma lanterna e uma folha de plástico EPS (poliestireno ex-
pandido) (50 cm x 100 cm). Em seguida, oriente cada grupo a realizar um tipo de atividade:

• Grupo 1: responsável pela pintura das Luas, da Terra e do Sol. Lembre-os de pintar os plásti -
cos EPS (poliestireno expandido) que representam a Lua de acordo com as características de 
cada uma das fases, distinguindo a face iluminada e a não iluminada. Oriente-os também a fa-
zer um furo para encaixar a lanterna no Sol. Solicite que utilizem o livro didático para a esco-
lha as cores adequadas.

• Grupo 2: responsável pela pintura e pela esquematização da folha de plástico EPS (poliestire-
no expandido) que será a base da maquete. Oriente-os que nesta folha eles deverão desenhar a 
órbita da Lua, em volta da Terra.

Após o preparo dos materiais, solicite que os alunos montem a maquete de acordo com o 
exemplo abaixo. E oriente-os de que a Lua Nova deve ser posicionada um pouco abaixo da Lua 
Cheia, para não bloquear a luz da lanterna.

Luis Moura

Peça que os alunos observem a maquete para compreender a relação da posição dos astros 
com a formação das fases. Se necessário, utilize a maquete para tirar dúvidas e explique que ela 
será um dos materiais da Feira de Astronomia da escola.
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Quarta etapa – Entrevista com a população local
O objetivo desta etapa é que os alunos realizem uma pesquisa de campo para levantar dados 

acerca do conhecimento da população local sobre rotação e translação da Terra; e as fases da Lua e 
seus eclipses.

Aula 12

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Língua Portuguesa para auxiliá-lo na elaboração das perguntas 
da entrevista. Além disso, oriente os alunos em como se portar durante a atividade.

Inicie a aula propondo que os alunos façam uma entrevista com moradores do bairro para ve-
rificar seus conhecimentos sobre os temas desenvolvidos durante o projeto. Explique que essa en-
trevista permitirá analisar quais conhecimentos a população local tem facilitando a elaboração e a 
organização das atividades da Feira de Astronomia.

Peça o auxílio do professor de Língua Portuguesa para a fase de elaboração das perguntas e  
orientação dos alunos. Dê autonomia para que os alunos participem dando opiniões sobre quais 
perguntas podem ser feitas. Oriente-os sobre a abordagem ao entrevistado, a importância de como 
explicar previamente os objetivos da pesquisa e como coletar os dados.

Os alunos devem realizar as entrevistas por meio de um roteiro pré-elaborado com o máximo 
possível de moradores do bairro, com no mínimo 50 entrevistas por turma. Oriente-os a realizar 
uma entrevista curta, de cerca de dez minutos, incluindo a explicação e a coleta de respostas. 

Informações para o professor

A seguir sugerimos algumas questões para a entrevista. O roteiro proposto utiliza questões de múltipla 
escolha para facilitar o levantamento de informações uniformes e a simplificação da análise dos dados, que 
deverá ser feita em forma de porcentagem. Porém o roteiro pode ser alterado e modificado de acordo com a 
necessidade da turma. Apresente o roteiro aos alunos e solicite que avaliem as questões e sugiram alterações 
ou proponham mais questões. Deixe claro que, no caso de novas questões, os próprios alunos devem 
elaborá-las adequada e corretamente, seguindo o modelo de teste objetivo com múltiplas alternativas. 

Roteiro para entrevista

Entrevista sem identificação

Por favor, responda as perguntas abaixo referentes ao conhecimento de alguns termos e fenômenos da 
astronomia.

1. O que é um movimento de rotação?

a) Deslocamento de um astro no espaço em diagonal.

b) Movimento realizado por astros em torno dos próprios eixos.

c) Deslocamento de um astro no espaço em hipérbole.

d) Movimento realizado por astros em torno de estrelas.

e) Não sei.

Resposta: B.

2. O que é o movimento de translação?
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a) Deslocamento de um astro no espaço em diagonal.

b) Deslocamento de um astro formando uma hipérbole.

c) Movimento realizado por astros em torno de outros astros.

d) Movimento realizado por astros em torno dos próprios eixos.

e) Não sei.

Resposta: C.

3. Qual é a causa das estações do ano?

a) A posição da Terra em relação ao Sol durante sua órbita.

b) A posição da Terra em relação à angulação de seu eixo de rotação em relação à sua órbita em torno do Sol.

c) A posição da Terra em relação à angulação de seu eixo de rotação apenas.

d) A posição do Sol em relação à angulação de seu eixo de rotação em relação à sua órbita em torno da Terra.

e) Não sei.

Resposta: B.

4. Qual é a causa das fases da Lua?

a) A posição da Lua em relação à Terra e ao Sol durante sua órbita.

b) A posição da Terra em relação à sua órbita em torno da Lua.

c) A posição da Terra em relação à angulação de seu eixo de rotação.

d) A posição da Lua em relação à Terra e a Marte.

e) Não sei.

Resposta: A.
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Como sugestões, há duas formas de realização da entrevista:

1. Cada aluno leva uma quantidade de roteiros impressos para casa, entrevista vizinhos e pa-
rentes e retorna com esses roteiros preenchidos na próxima aula.

2. Os alunos montam um pequeno estande com mesa e canetas em frente à escola e entrevistam 
pedestres que passem pela calçada. Para isso, podem realizar turnos em grupos, durante um 
ou dois dias. Para organizar a atividade, converse previamente com a direção da escola.

Dicas de organização

Com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, oriente os alunos como eles devem se apresentar ao 
entrevistado, como devem explicar o objetivo da entrevista e como proceder. Ressalte a importância de os 
alunos serem acompanhados ou monitorados por adultos e de estarem uniformizados para sua segurança e 
para dar identidade ao grupo.

Converse com a direção da escola e os familiares para decidir a melhor estratégia, ou proponha 
outra diferente das mencionadas, de acordo com a realidade da escola e seu entorno. Estipule uma 
data para que tragam os resultados das entrevistas, que serão utilizados na aula 13.

Aulas 13 e 14

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Matemática para auxiliar na organização e na análise dos 
dados das entrevistas. 

Inicie a aula solicitando que os alunos organizem os dados coletados na tabela. Depois, peça ao 
professor de Matemática para auxiliar a turma com os cálculos de porcentagem de acertos, de erros 
e da alternativa “Não sei”. 

Mencione a importância do trabalho coletivo e explique que todos os dados coletados serão 
reunidos no resultado de toda a turma. Proponha que desenhem na lousa uma tabela geral, confor-
me o modelo abaixo, para organizar os dados e depois a copiem no caderno. 

Total de entrevistados

Conhecimento Acertos % Acertos Erros % Erros Não sei % Não sei

Rotação (questão 1)

Translação (questão 2)

Estações do ano (questão 3)

Fases da Lua (questão 4)

Nota: Os dados da tabela devem ser alterados de acordo com as questões elaboradas para a entrevista.

Solicite ainda que construam gráficos para expressar os resultados da pesquisa e reflitam a  
respeito de como esse resultado pode contribuir para a organização da Feira de Astronomia. Dei-
xe os alunos à vontade para comentar e fazer sugestões de como os conceitos trabalhados em 
sala de aula podem ser apresentados para a população local. Converse sobre a importância de  
utilizar linguagem adequada ao público da feira e de apresentar o conteúdo de forma que des -
perte a curiosidade dos visitantes. 
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Para finalizar, deixe o tempo restante da aula reservado para que os alunos se organizem e dis-
cutam quais outras informações poderiam ser apresentadas para a comunidade local. Reserve a 
sala de informática e a biblioteca para que eles façam pesquisas.

Quinta etapa – Feira de Astronomia

Dicas de organização

Converse previamente com a direção da escola e os outros professores para organizar a Feira de 
Astronomia. Proponha que as demais turmas contribuam com o evento elaborando materiais de acordo com 
os conteúdos estudados relacionados ao tema “Terra e Universo”. Divulgue a feira para os pais ou 
responsáveis e a comunidade utilizando panfletos e mídias digitais.

Converse com a direção da escola para estipular o tempo de duração da Feira de Astronomia. 
Para enriquecimento do evento, consulte museus da cidade ou de cidades próximas sobre a possi-
bilidade de empréstimos de materiais pertinentes. Algumas instituições podem contribuir com mo-
delos e até mesmo com palestras.

Utilize salas decoradas de acordo com a temática de cada trabalho e exponha os materiais elabo-
rados no decorrer do projeto, como as maquetes e os cartazes sobre lendas que envolvem os astros.

Divida os alunos em grupos para que todos os trabalhos sejam apresentados aos convidados 
da feira. Faça essa divisão alguns dias antes do evento para que eles estudem e preparem suas  
apresentações. Peça à turma para convidar colegas de outras séries, funcionários da escola, amigos 
e parentes para visitação.

No dia da feira, é importante a presença de todos os professores envolvidos no projeto para 
auxiliar os alunos em suas apresentações.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa, Geografia, História, Arte e Matemática avaliem em conjunto os produtos fi-
nais, os cartazes, as maquetes e o painel sobre a proporção dos astros, e que avaliem componentes 
de integração e participação dos alunos, como trabalho em grupo, interesse em aprender, realiza-
ção das pesquisas, contribuição para a elaboração da feira, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação dos alunos. Esse processo 

possibilita a reflexão deles sobre a própria aprendizagem. Eles podem procurar formas eficazes de 
obter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando perceberem que estão 
atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança em sua própria 
capacidade.

A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.
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Neste quadro, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecionadas 
para este projeto e às atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais. Você pode 
construir um quadro acrescentando outros critérios de acordo com as atividades propostas duran-
te o percurso e de modo que contribua da melhor forma para a realidade de sua sala de aula

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os conceitos de rotação e translação?

Analisei o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em re-
lação à sua órbita na ocorrência das estações do ano?

Entendi como ocorrem as fases da Lua?

Expressei-me artisticamente na elaboração das maquetes?

Fiz cálculos de porcentagem na análise dos resultados das pes-
quisas?

Expressei meus conhecimentos elaborando redação com os da-
dos de pesquisa?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a entrevista?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação a conteúdos, atitudes trabalhadas e atendimento das competências e habilidades correspon-
dentes. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de sufi-
ciência dos alunos e possibilitar que tenham condições de avançar nos estudos são de responsabili-
dade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, as habilidades e os conteúdos correspondentes ao ano/
série em que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar os es-
tudos,  mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidade de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de um amplo plano de 
acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a 
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor. 
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu os conceitos de 
rotação e translação?

Analisou o papel da inclinação do eixo 
de rotação da Terra em relação à sua 
órbita na ocorrência das 
estações do ano?

Compreendeu como ocorrem as 
fases da Lua?

Expressou-se artisticamente na 
elaboração das maquetes?

Fez cálculos de porcentagem na análise 
dos resultados das 
pesquisas?

Elaborou redação?

Agiu com respeito aos colegas e ao pro-
fessor?

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento das atividades extra-
classe?

Contribuiu nas atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a pró-
pria aprendizagem?

Desempenho geral 
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Cronograma

Atividades
Primeira etapa 
(Aulas 1 a 5)

Segunda 
etapa

(Aulas 6 a 
8)

Terceira 
etapa 

(Aulas 9 a 11)

Quarta 
etapa

(Aulas 12 a 
14)

Quinta 
etapa

(período 
variável)

Introdução X

Pesquisa 
histórica

X

Elaboração de 
cartazes

X

Apresentação 
dos cartazes

X

Dinâmica
rotação e 
translação

X

Elaboração de 
maquete
(estações)

X

Explicação es-
tações do ano

X

Elaboração 
maquete 
(Lua)

X

Explicação 
sobre as fases 
da Lua

X

Vídeo eclipses X

Pesquisa de 
campo

X

Análise da 
pesquisa

X

Feira de 
Astronomia

X
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Plano de desenvolvimento do 3o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e 10 ques-

tões de acompanhamento da aprendizagem.

No 3º bimestre, destacam-se três habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 3 do Livro do Aluno:  EF08CI14,  EF08CI15  e 
EF08CI16, relacionadas ao objeto do conhecimento Clima. 

As sequências didáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desen-
volvimento de competências e habilidades específicas, além de objetos do conhecimento relaciona-
dos a esses saberes. Elas podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Livro do 
Aluno ou de modo independente. Apresentam uma estrutura que possibilita motivar o aluno e co-
nhecer seu repertório, por isso, inicia com a apresentação do tema, sua contextualização e proble-
matização. 

Espera-se que ao final do bimestre e do encaminhamento desses recursos, os alunos identifi-
quem as principais variáveis climáticas e compreendam que elas estão relacionadas à previsão diá-
ria ou periódica do tempo; conheçam o processo de previsão do tempo; relacionem a formação dos 
diferentes climas aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e, finalmente, estejam aptos a 
debater as alterações climáticas e a intervenção do ser humano no ambiente. 

O encaminhamento dessa temática envolve grande quantidade de conteúdo, que deve ser gra-
dativamente integrado e relacionado com outros saberes. Trata-se de uma temática complexa, que 
acarreta certa dificuldade para o trabalho do professor e o entendimento do aluno.

Os conceitos exigem abstração, e os alunos podem apresentar dificuldades, portanto, o enten-
dimento “indireto” das ideias e a percepção são as estratégias eficazes. As escalas e dimensões dos 
fatos e fenômenos envolvidos estão fora do contexto do aluno e isso dificulta muito a compreensão 
de alguns conceitos, por exemplo, os diferentes domínios climáticos. Como perceber as diferenças 
entre esses domínios na sala de aula? Esse é um grande desafio para professores e alunos. Por ou-
tro lado, as variáveis climáticas podem ser percebidas, e o tempo pode ser identificado e observa-
do. Portanto, há de se ter cuidado e atenção na definição dos objetivos de aprendizagem para se 
evitar frustrações pedagógicas. A experimentação, modelagem e demonstração são fundamentais 
para se alcançar o entendimento de pressão e umidade atmosférica, que formam a base da circula-
ção das massas de ar. Ao trabalhar mudanças climáticas, há um componente de Ciências Humanas 
importante, que inclui o modo de crescimento e desenvolvimento da sociedade contemporânea, 
suas expectativas, desejos e perspectivas; o consumo e a exploração de fontes energéticas poluentes 
e a emissão de gases de efeito estufa. Essa transição de objeto e área de conhecimento precisa ser 
feita com cuidado e demanda a formação de rodas de conversa para diagnosticar o repertório dos 
alunos e direcionar o trabalho pedagógico. 

Nesse cenário, desenvolvem-se as sequências didáticas e o Projeto integrador, possibilitando a 
apropriação gradativa dos saberes pelo aluno, de modo que você, professor, consiga identificar 
possíveis concepções prévias equivocadas e, por meio de problematização, pesquisa e investigação 
do tema, convide o aluno a compartilhar as informações adquiridas com a comunidade escolar. 
Atingir essas habilidades em suas totalidades, com igualdade, respeito à diversidade de posiciona-
mentos, sem preconceitos e com naturalidade é o grande objetivo das sequências didáticas e do 
Projeto integrador, que são apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais 
e construção de saberes. 
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RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 3o BIMESTRE

Sequências 
didáticas

Objeto de 
conhecimento

Habilidades
No Livro 
do aluno

1. Massas de ar e 
correntes marítimas
 influenciando os 
climas

Clima

EF08CI14 – Relacionar climas 
regionais aos padrões de 
circulação atmosférica e 
oceânica e ao aquecimento 
desigual causado pela forma e 
pelos movimentos da Terra.

Unidade 3 – O planeta 
em que vivemos.
Capítulo 10 – Clima e 
previsão do tempo

2. Clima e previsão do 
tempo atmosférico

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

Unidade 3 – O planeta 
em que vivemos.
Capítulo 10 – Clima e 
previsão do tempo

3. Alterações climáticas 
e equilíbrio ambiental

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

Unidade 3 – O planeta 
em que vivemos.
Capítulo 10 – Clima e 
previsão do tempo

PROJETO INTEGRADOR: A previsão do tempo no dia a dia

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

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

Distribuição da popula-
ção mundial e desloca-
mentos populacionais

EF08GE01 – Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta 
e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo 
os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da 
população humana pelos continentes.

Diversidade e dinâmica 
da população mundial 
e local

EF08GE03 – Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 
considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial).

Relação do texto com o 
contexto de produção e 
experimentação de 
papéis sociais

EF69LP06 – Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e 
outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 
podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, 
spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, 
de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de 
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compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos 
e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de 
linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 
consumidor e produtor.

Estratégias de produ-
ção: planejamento e 
produção de apresenta-
ções orais

EF69LP38 – Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides 
de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, 
as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também 
elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados 
de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura 
ou fala espontânea.

Gráficos de barras, co-
lunas, linhas ou setores 
e seus elementos consti-
tutivos e adequação 
para determinado con-
junto de dados

EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar 
um conjunto de dados de uma pesquisa.

Porcentagem
EF08MA04 – Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, 

incluindo o uso de tecnologias digitais.

Processos de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 
temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, 
fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e 
digitais.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (10 questões)

Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos listados a seguir.

1. Despertar a curiosidade para a descoberta e explicação dos processos e fenômenos naturais 
do planeta e compartilhar conhecimentos e aprendizados.

2. Desenvolver o interesse científico pela experimentação por meio da elaboração de hipóteses 
sobre fatos, processos ou fenômenos naturais e aprender formas de registro e análise dos co-
nhecimentos construídos.

3. Entender e aplicar os conhecimentos obtidos sobre os processos de movimentação de massas 
de ar e suas relações com os elementos do clima.

4. Conhecer e aplicar os conhecimentos obtidos sobre a classificação de massas de ar que atu-
am no Brasil e sua importância para as previsões do tempo atmosférico em diferentes tipos 
climáticos do Brasil.

5. Entender e aplicar os conhecimentos obtidos sobre os processos de circulação das correntes 
oceânicas e suas relações com os elementos do clima.

6. Relacionar alguns climas do Brasil aos processos e fatores da dinâmica atmosférica e dos  
oceanos.
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7. Compreender o conceito de fenômenos meteorológicos e suas aplicações.

8. Diferenciar clima de estado do tempo atmosférico e apropriar-se corretamente de conceitos 
relacionados à meteorologia.

9. Construir instrumentos e aparelhos de medição das variáveis do tempo atmosférico e simu-
lar situações de medição.

10. Compreender como são feitas as previsões meteorológicas e perceber a importância e as  
  limitações dos modelos para a previsão do clima e do tempo.

11. Perceber a importância  da meteorologia  como ciência  e  reconhecer  a  importância  dos  
   meteorologistas e demais profissionais da área para a sociedade.

12. Entender o que é equilíbrio dinâmico e que as mudanças climáticas podem também fazer
  parte de um ciclo natural da Terra.

13. Diferenciar efeito estufa e  aquecimento global, problematizando suas causas e consequên-
cias.

14. Relacionar aquecimento global às mudanças climáticas e discutir iniciativas práticas para
  minimizar seus impactos.

15. Montar um experimento de simulação e, com base em sua observação, fazer generalizações.

16. Praticar a investigação científica para ampliar e construir os próprios conhecimentos.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e habilidades previstos 
para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas durante o bimestre valorizam o foco e o recorte seletivo nos 
conteúdos explicitados no Livro do Aluno, de modo que a problematização do tema a ser estudado 
seja específica e contextualizada com facilidade, seguida de questionamentos para diagnosticar o 
repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca, análise de informações e facilitando a a 
apropriação dos conceitos. Desse modo, ganham importância na busca para contemplar as habili-
dades práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, com interação entre aluno e conteúdo, propor-
cionando a ele oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é individual, mas é um processo catalisado por diversos 
fatores, com destaque para a interação entre alunos em um grupo, rodas de conversa, seminários, 
pesquisa na internet, debates e discussões. É fundamental considerar as diferenças entre os alunos 
para a definição de trabalhos individuais ou em grupos, tendo como base, por exemplo, elementos 
como maior ou menor facilidade de entendimento, oralidade, escrita e socialização.

No caso específico da temática “Clima”, pode haver a dificuldade de assimilação do conteúdo 
devido a concepções prévias equivocadas e de senso comum entre os alunos. Nesse caso, é impor-
tante identificar essas concepções em rodas de conversa e discussões e propor, por meio de proble-
matização, pesquisa e experimentação, a busca do conhecimento e compartilhamento de informa-
ções. Dessa forma, o aluno torna-se o centro do próprio aprendizado, comparando seus conheci-
mentos prévios com os adquiridos por meio das atividades. Tendo isso em vista, seguem algumas 
sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades propostas neste bimestre.

(EF08CI14) 
• Selecione reportagens ou textos de divulgação científica com informações sobre os padrões de 

circulação atmosférica e oceânica.

• Utilize mapas variados sobre os padrões de circulação para os alunos analisarem e interpreta-
rem.
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(EF08CI15) 

• Organize atividades de pesquisa sobre as principais variáveis relacionadas à previsão do tempo.

• Proponha que os alunos construam e utilizem um pluviômetro caseiro.

(EF08CI16) 

• Proponha rodas de discussão para o compartilhamento de ideias e a realização de debates.

• Organize atividades de pesquisa e leitura de textos sobre a relação entre as alterações climáti-
cas e as ações humanas.

Sugestões de recursos recorrentes

Durante o encaminhamento do material digital, é fundamental adotar algumas atividades re-
correntes em sala de aula que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e 
as específicas de Ciências da Natureza. A seguir algumas sugestões.

• Incentive os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Proponha pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilha-
mento de informações, defesa de posicionamentos e argumentação para criar um ambiente co-
laborativo e autônomo entre os alunos.

• Auxilie e incentive a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamento 
de informações para a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentive a produção de textos autorais e inéditos em vez da cópia de textos prontos e a divul-
gação aos colegas e/ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhe as atividades que envolvem interpretações de texto. Verifique se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxilie os alunos quando necessário. Monte 
com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes facilita ao professor a identificação rápida das dificuldades 
de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replanejamento das au-
las e superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de atividades diversifica-
das, com retomada dos conteúdos essenciais que não apresentaram desempenho satisfatório dos 
alunos.
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Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, so-

cial, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusi-
ve tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regio-
nal 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, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e ca-
pacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei-
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valoriza-
ção da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusi-
vos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.

 

Competências específicas de Ciências da Natureza a serem 
alcançadas 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.
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4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a 
si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos soci-
ais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.

Recursos para o professor

Climatologia fácil, de Ercília Torres Steinke (Oficina de Textos).

Livro voltado para professores do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio que aborda conceitos relacionados aos fenômenos climáticos 
por meio de exemplos do dia a dia.

Meteorologia: noções básicas, de Rita Yuri Ynoue et al. (Oficina de 
Textos).

Explica, de forma simples e didática, os conceitos básicos 
envolvidos na meteorologia, abordando a estrutura da atmosfera, 
clima, previsão do tempo e as mudanças climáticas.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilida-

des específicas, que são fundamentais para os alunos terem condições de dar continuidade aos es-
tudos em Ciências para os próximos períodos bimestrais ou anuais.

Esse avanço depende de bom desempenho na mobilização, apropriação e construção de saberes e 
conhecimentos, habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores.  Todo esse con-
junto tem como objetivo ajudar os alunos a resolver demandas complexas da vida cotidiana, no exercí-
cio da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequências didáticas buscam maior efetividade nas 
aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a eles nos diferentes contextos escolares.

1. EF08CI14 – Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e 
ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.

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

3. EF08CI16 – Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a 
partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela inter-
venção humana.
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Sequências didáticas
A seguir  estão dispostas  três  sequências  didáticas  baseadas em três  habilidades da BNCC: 

EF08CI14, EF08CI15 e EF08CI16, relacionadas ao objeto de conhecimento Clima. Foram programa-
das para uma duração de três a quatro aulas de aproximadamente 50 minutos, podendo ser adap-
tadas de acordo com a proposta do professor. 

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído por meio de questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de obter resultados e analisá-los corrobora a formação do pensamento crítico e a construção de  
uma conclusão lógico-dedutiva. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações 
por meio do levantamento de hipóteses viáveis, passíveis de serem testadas em observações ou ar-
ranjo experimental.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, em que parte do conhecimento aprendido seja construída pelo próprio aluno. Su-
gere-se que sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. 
Além disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e perfis 
das turmas com as quais forem trabalhadas. 
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1. Massas de ar e correntes
marítimas influenciam os climas

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidades 

desenvolvidas

• Despertar a curiosidade para a descoberta 
e explicação dos processos e fenômenos 
naturais do planeta e socializar 
conhecimentos e aprendizados.

• Desenvolver o interesse científico pela 
experimentação com base em hipóteses 
sobre fatos, processos ou fenômenos 
naturais e aprender formas de registro e 
análise dos conhecimentos construídos.

• Entender e aplicar os conhecimentos 
obtidos sobre os processos de 
movimentação de massas de ar e suas 
relações com os elementos do clima.

• Conhecer e aplicar os conhecimentos 
obtidos sobre a classificação de massas de 
ar que atuam no Brasil e sua importância 
para as previsões do tempo atmosférico 
em diferentes tipos climáticos do Brasil.

• Entender e aplicar os conhecimentos 
obtidos sobre os processos de circulação 
das correntes oceânicas e suas relações 
com os elementos do clima.

• Relacionar alguns climas do Brasil aos 
processos e fatores da dinâmica 
atmosférica e dos oceanos.

Clima

EF08CI14 –  Relacionar climas 
regionais aos padrões de 
circulação atmosférica e 
oceânica e ao aquecimento 
desigual causado pela forma e 
pelos movimentos da Terra.

Recursos para o professor

Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 
<http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-8.html>. Acesso em: 6 ago. 2018.

Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: <www.inmet.gov.br/portal/>. 
Acesso em: 6 ago. 2018.

Duração
4 aulas.

Onde fazer
Em sala de aula, sala de informática ou laboratório de Ciências.

Introdução do tema
Diariamente os noticiários de TV, os jornais impressos e sites, por exemplo, disponibilizam in-

formações sobre as mudanças das condições atmosféricas durante as estações do ano. As previsões 
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meteorológicas acabam direcionando o planejamento de muitas atividades do nosso dia a dia, 
mesmo que não estabeleçamos atitudes diretamente relacionadas a elas. 

Perceber o esquecimento de um agasalho quando ocorre uma queda brusca de temperatura; 
questionar a formação de um congestionamento como consequência de uma chuva local muito for-
te e inesperada; sentir irritação no nariz ou na garganta por causa do dia muito seco são exemplos 
de como as condições atmosféricas características do estado do tempo local ou do clima regional  
nos surpreendem devido à própria dinâmica atmosférica e oceânica a que estão sujeitas.

Esta sequência didática propicia ao aluno entender melhor a dinâmica das massas de ar e da 
circulação da água nos oceanos, decorrente do próprio processo de aquecimento da Terra e da tro-
ca de energia entre seus diferentes ambientes, como fatores que influenciam o clima regional ao 
propiciar mudanças de seus elementos constituintes, como a temperatura, a umidade do ar, a pre-
cipitação etc. Isso contribui para que os alunos estejam mais atentos a esses fenômenos e possam 
planejar atividades e ações, como cuidados com a saúde, observação de área com risco de enchente 
e alagamento etc. 

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar reportagens sobre previsão do tempo com menção às frentes frias e imagens de satélites 
que ilustrem e exemplifiquem o movimento de massas de ar no planeta para ampliar ou diversificar a 
atividade de contextualização.

• Agendar previamente data para o uso do laboratório de Ciências e providenciar os materiais 
necessários para a atividade demonstrativa proposta na Aula 3.

Materiais:
• bule comum para ferver água;

• bico de Bunsen ou lamparina;

• tripé;

• grade de apoio;

• frigideira pequena;

• recipiente refratário ou bule de vidro;

• 1 L de água em temperatura ambiente;

• 1 saquinho de chá;

• caixa de fósforos;

• 100 ml de água quente (temperatura aproximada de 60 °C);

• 4 cubos de gelo;

• 3 colheres (de sopa) de sal;

• 5 gotas de anilina amarela;

• 5 gotas de anilina azul.
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Planejamento 

Aula 1 – Mecanismos de transferência de calor e dinâmica atmosférica

A atividade inicial da aula tem como objetivo despertar o interesse e a curiosidade dos alunos 
para os conteúdos a serem abordados na sequência didática, além de contextualizar esses conteú-
dos no cotidiano. As atividades seguintes aprofundam discussões sobre mecanismos de transferên-
cia de calor que são típicos da dinâmica atmosférica.

Inicie comentando com os alunos atividades cotidianas que exemplificam reações em que há 
transferência de calor no ar e nos líquidos, como aquecer a água para fazer café, por exemplo, e que 
são semelhantes aos fenômenos que acontecem na natureza, como o aquecimento das camadas de 
ar da atmosfera ou das águas dos oceanos e rios. Trata-se de retomada do conteúdo sobre modos  
de transmissão de calor trabalhado no 7º ano, na habilidade EF07CI03, com aplicação em um novo 
contexto. Em seguida, proponha a atividade de demonstração a seguir. 

Roteiro de atividade prática 1

Mecanismos de transferência de calor

Dica de organização e cuidados

Professor, conduza a atividade de demonstração. Alerte os alunos sobre os cuidados necessários e o 
perigo em lidar com fogo. Peça que mantenham uma distância segura para a observação e façam anotações.  

Objetivos
• Perceber e identificar os diferentes mecanismos de transferência de calor.

• Observar a prática demonstrativa, registrar e analisar resultados.

• Elaborar relatório simplificado. 

Materiais:
• bule comum;

• água;

• caixa de fósforos;

• bico de Bunsen ou lamparina;

• tripé;

• frigideira pequena;

• grade de apoio para aquecer o bule e a frigideira.

Como fazer
1. Coloque a água no bule (encha três quartos do bule).

2. Coloque o bule e a frigideira sobre a grade.
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3. Coloque o bico de Bunsen embaixo da grade.

O experimento deve ser montado tal qual mostrado na ilustração a seguir.

Paulo Nilson

4. Acenda o bico de Bunsen (ou a lamparina) sob o bule.

5. Observe e registre o que percebe.

Em seguida, forme grupos e oriente-os na elaboração de um relatório científico sobre o experi-
mento. O relatório deve conter os itens a seguir:

• título;

• nome dos alunos e do professor,

   local e data;

• introdução;

• objetivos;

• materiais;

• procedimentos;

• dados obtidos (resultados);

• conclusão.

Informação para o professor

Professor, explique à turma que um relatório científico é elaborado após uma pesquisa ou experimento. 
Trata-se de um tipo de texto que relata (descreve) as observações sobre algo (no caso, o experimento),  
apresentando um conjunto de informações detalhadas. Explique aos alunos que o relatório deve ter um 
título (pode ser o nome do experimento: Mecanismos de transferência de calor); uma pequena introdução 
(breve apresentação do experimento); os objetivos (por que foi feito – no caso, para verificar como ocorrem 
os diferentes mecanismos de transferência de calor); os materiais utilizados e os procedimentos (materiais 
usados e as etapas que relatam como foi feito); os dados obtidos (observações do experimento, o que 
aconteceu; por exemplo, o bule e a frigideira foram aquecidos, a água do bule ferveu etc.); análise dos 
resultados e conclusões (os alunos devem perceber que houve diferentes trocas de calor durante o 
experimento: o fogo do bico de Bunsen aqueceu o bule com água e a frigideira e o calor se propagou de 
diferentes maneiras).

Para obter mais informações sobre a elaboração de relatórios científicos, consulte: 
<https://docente.ifrn.edu.br/diogobezerra/disciplinas/modelo-de-relatorio>. Acesso em: 6 jun. 2018.
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Converse sobre o que os grupos observaram e registraram em seus relatórios durante a ativida-
de de demonstração. Deixe que compartilhem opiniões e observações sobre os resultados e o enca-
minhamento da demonstração. Em seguida, instrua-os a fazer as atividades a seguir com o apoio 
de pesquisas em livros, revistas ou internet. Proponha que tragam os resultados na próxima aula. 

Atividades

1. A ilustração a seguir apresenta os seguintes mecanismos de transferência de calor: 
condução, radiação e convecção. Identifique esses mecanismos indicados com os nú-
meros 1, 2 e 3 e como ocorre a transferência de calor em cada um deles. 

Paulo Nilson

2. O Sol é a principal fonte natural de energia térmica do nosso planeta. Seus raios aque-
cem a atmosfera e a superfície dos continentes e dos oceanos. Qual dos mecanismos 
identificados na imagem da atividade anterior é responsável pelo aquecimento da su-
perfície terrestre pelos raios solares? 

3. Os raios solares que aquecem o planeta são responsáveis pelo princípio geral da circu-
lação atmosférica da Terra. Como acontece a circulação atmosférica terrestre?

Informação para o professor

Oriente os alunos na pesquisa. Explique que as atividades servem de parâmetro para as informações que 
devem pesquisar e indique sites de busca. 

Para as atividades 1 e 2, cite um link em que há um texto sobre radiação terrestre divulgado pelo Departamento 
de Física da Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 

<http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-8.html>. Acesso em: 6 jun. 2018.

Aulas 2 e 3 – Dinâmica atmosférica e influência das massas de ar nos 
climas

Estas aulas têm como objetivos proporcionar aos alunos o entendimento dos mecanismos de 
transferência de calor, como ocorre a formação de nuvens, o movimento de massas de ar e como 
elas influenciam os climas regionais do planeta. 
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Inicie a aula com a discussão sobre os resultados das pesquisas dos grupos propostas na aula 
anterior. Estipule que cada grupo tem quatro minutos para a explanação dos resultados. Ao final, 
solicite que produzam um texto coletivo como síntese das principais ideias discutidas na atividade. 

Deixe que os alunos discutam as informações da pesquisa proposta na aula passada.

Na atividade 1, eles devem identificar os números 1, 2 e 3 como: convecção, condução e radia-
ção, respectivamente. Ao responder à questão 2, eles devem perceber que a radiação é a principal 
forma do aquecimento da superfície terrestre. Aproveite e explique que se trata da única forma de 
propagação da luz no vácuo e, por isso, os raios solares chegam ao nosso planeta. 

A resposta da questão 3 proporciona uma maior compreensão sobre a circulação de massas de 
ar no planeta. Verifique as respostas dos alunos e, se necessário, complemente-as. 

Informação para o professor

Durante a elaboração do texto coletivo, garanta que os alunos entendam que a circulação geral da 
atmosfera refere-se aos movimentos das massas de ar ao redor do planeta em consequência do aquecimento 
desigual da superfície da Terra, e que essa circulação está relacionada ao transporte de calor dos trópicos em 
direção aos polos. 

Por fim, os alunos devem perceber que o deslocamento das massas de ar está relacionado às 
diferenças no balanço global de radiação do planeta que, associadas com a heterogeneidade da at-
mosfera, geram diferenças de pressão atmosférica. Nos seus deslocamentos, as massas de ar intera-
gem entre si e com a superfície da Terra, gerando alterações nas condições meteorológicas e influ-
enciando climas locais e regionais.

Em seguida, peça aos alunos que se organizem em grupos e proponha o experimento a seguir.  
O objetivo é que identifiquem e entendam o princípio da convecção para que o associem ao movi-
mento das correntes de convecção e ao fenômeno dos movimentos de massas de ar na atmosfera. 

Roteiro de atividade prática 2

Correntes de convecção

Dicas de organização

Professor, conduza a prática demonstrativa. Alerte-os sobre os cuidados necessários e o perigo em lidar 
com fogo. Por isso, devem manter uma distância segura para a observação e as anotações. 

Objetivos
• Identificar e perceber correntes de convecção.

• Observar a prática experimental, registrar e analisar os resultados. 

• Elaborar relatório científico simplificado, exercitando a prática autoral da escrita desse gênero 
textual.
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Materiais:
• recipiente de vidro refratário;

• água;

• saquinho de chá;

• bico de Bunsen ou lamparina;

• tripé;

• grade de apoio;

• caixa de fósforos.

Como fazer
1. Encha o recipiente com água.

2. Retire o chá do saquinho e o despeje no recipiente.

3. Coloque o bico de Bunsen embaixo da grade de apoio.

4. Leve o recipiente ao fogo baixo.

5. Observe e anote o que aconteceu.

6. Elabore um relatório científico sobre o experimento.

Instrua os alunos a montar o relatório considerando os dados indicados anteriormente. Eles 
deverão perceber que, com o aquecimento da água, surgem as correntes de convecção, que são ob-
serváveis na trajetória das partículas de chá.

Proponha que os grupos discutam os resultados do experimento e o que concluíram com base 
na observação. Aproveite o momento e pergunte se os alunos conhecem algum eletrodoméstico 
que funcione com convecção. Explique que o congelador fica na parte superior da geladeira para 
que as correntes de ar circulem de cima para baixo, resfriando o interior. O ar próximo ao congela-
dor torna-se mais frio, mais denso e desce. Ao chegar à parte inferior já está menos frio e, portanto, 
menos denso, e logo torna a subir, gerando a corrente de convecção. Ressalte que ar frio é mais 
denso, portanto tende a descer e pressionar o ar mais quente a subir. 

Esquematize essas circulações de ar na lousa para facilitar o entendimento e a discussão. Utili-
ze um mapa-múndi ou um globo e faça a transposição conceitual para esses modelos, consideran-
do “massas de ar” da atmosfera aquecendo-se e subindo (nas regiões mais quentes do planeta), de-
pois resfriando e descendo. Não se esqueça de inserir na discussão a rotação da Terra, de modo 
que percebam que esses movimentos de ar não acontecem exatamente no mesmo lugar, ou seja, es-
sas massas de ar mais frias descem em lugares diferentes daqueles onde se aqueceram e a partir 
dos quais subiram. Lembre-os de que massas de ar quente têm baixa pressão e as de ar frio, alta  
pressão. Essa ideia é útil para o entendimento de que os deslocamentos de ar também consideram 
a pressão. Ou seja, deslocam-se da área de maior pressão para a de menor pressão. Auxilie-os a fa-
zer generalizações com o deslocamento de massas de ar segundo as diferenças dos centros de pres-
são atmosférica entre diferentes lugares.

Os experimentos, pesquisas e discussões das atividades anteriores ajudarão os alunos a enten-
der os princípios físicos (calor, umidade, correntes de convecção). Na discussão, acrescente explica-
ções que possibilitem aos alunos fazer generalizações para entender os fenômenos ligados à dinâ-
mica atmosférica e sua influência nos climas em escala regional. 
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Depois, pergunte a eles se costumam perceber que os telejornais normalmente informam as 
condições atmosféricas e que mudanças bruscas do tempo quase sempre estão relacionadas ao fe-
nômeno das massas de ar. Ouça as respostas deles e, em seguida, distribua-lhes uma cópia das ati-
vidades a seguir. 

Atividades

1. Leia a manchete: 

Massas de ar do Ártico diminuem a temperatura em vários esta-
dos do Canadá

Uma corrente de ar extremamente frio causou nessa madrugada a queda da temperatura em di -
versos estados do Canadá. Tudo resultado da vinda de uma massa de ar densa e fria que gira em 
sentido anti-horário.

As temperaturas chegaram a -40 °C e poderão cair ainda mais devido ao efeito do vento frio. As  
autoridades já alertaram a população sobre o excesso de neve nas ruas e estradas e o perigo que 
isso oferece.

Elaborado pela autora.

a) O que são massas de ar e por que se deslocam na atmosfera?

b) Por que a massa de ar de origem polar, citada na manchete, é uma massa de ar frio? 

2. Que influência as massas de ar podem ter nos climas do Brasil?  
Proponha aos alunos que façam a leitura e pesquisem em livros ou na internet para res-
ponder às questões. Estipule um tempo para finalizarem as atividades.

Recursos para o professor

Para os alunos responderem as questões, instrua-os a pesquisar em sites confiáveis, 
como o sugerido a seguir:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Disponível em: 
<www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. Acesso em: 6 ago. 2018.

Depois, promova o compartilhamento dos resultados das pesquisas, ideias e opiniões. Incenti-
ve a livre expressão e a participação de todos. Nesse momento, é importante ouvir os alunos para 
ter uma ideia geral dos conhecimentos apropriados na pesquisa e das eventuais dificuldades na 
compreensão dos conceitos e temas discutidos. Faça intervenções para corrigir equívocos, se for o 
caso. As respostas serão variadas, por isso, preste atenção e verifique se as noções e conceitos rela-
cionados aos processos de movimentação de massas de ar e à influência desses fenômenos na tem-
peratura e umidade do ar, na temperatura da água e no clima estão adequados e corretamente  
aplicados.

Para finalizar, exiba para a turma o vídeo Movimentos na atmosfera, do Inpe, facilmente encon-
trado na internet. O vídeo apresenta, de forma bastante didática, uma visão geral sobre a dinâmica 
atmosférica e de circulação dos oceanos, com destaque para as discussões sobre o centro de alta e 
baixa pressão atmosférica e os tipos de circulação local (brisa marítima e brisa continental). Solicite 
aos alunos que prestem atenção no vídeo e façam anotações sobre as ideias principais. Essas anota-
ções serão utilizadas para o fechamento da sequência didática.
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Aula 4 – A atuação das correntes oceânicas nos climas

Dicas de organização

Providencie, com antecedência, os materiais e defina o local adequado para o experimento proposto na 
aula.

Esta aula tem como objetivos propiciar um experimento que evidencie a influência da diferen-
ça de temperatura no deslocamento da água; ampliar os conhecimentos dos alunos sobre o aqueci-
mento desigual do planeta e sua influência na dinâmica das correntes oceânicas e climas; e verifi-
car o avanço dos conhecimentos dos alunos no decorrer dos estudos nessa sequência didática.

Inicie essa aula com o experimento que possibilitará um melhor entendimento dos alunos so-
bre o movimento das correntes marítimas no processo de circulação oceânica. O experimento leva-
rá 20 minutos, aproximadamente. Siga os procedimentos e discuta os resultados com a turma.

Roteiro de atividade prática 3

O movimento da água sob diferentes temperaturas

Materiais:
• vasilha de vidro retangular;

• 500 ml de água em temperatura ambiente;

• 100 ml de água quente (temperatura aproximada de 60 °C);

• 4 cubos de gelo;

• 3 colheres (de sopa) de sal;

• 5 gotas de anilina amarela;

• 5 gotas de anilina azul.

Como fazer
1. Ponha a vasilha de vidro em uma mesa. Coloque 500 ml de água em temperatura ambiente 

na vasilha, adicione três colheres (de sopa) de sal na água e dissolva.

                                                                 Paulo Nilson
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2. Coloque um copo com quatro cubos de gelo dentro da vasilha, próximo a uma de suas extre-
midades.

                                                               Paulo Nilson

3. Adicione três ou quatro gotas de anilina amarela em meio copo de água (100 ml) quente 
(temperatura aproximada de 60 °C). Despeje a mistura na água da vasilha (na extremidade 
oposta àquela em que está o copo com gelo).

                                                                Paulo Nilson

4. Adicione três a quatro gotas de anilina azul na água da vasilha (em torno do copo com gelo).

                                                                     Paulo Nilson
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5. Observe o que ocorre.

6. Forme um grupo e, juntos, elaborem um relatório sobre o experimento. Lembrando que o re-
latório deverá ter os seguintes itens:

• título;

• nome dos alunos e do professor, local e data;

• introdução;

• objetivos;

• materiais;

• procedimentos;

• dados obtidos (resultados);

• conclusão.

Informação para o professor

Discuta os resultados com os alunos; eles devem descrever o que aconteceu na demonstração e entender 
por que as águas de cores diferentes se movimentaram na vasilha e depois se misturaram. Explique que a 
adição de sal na água, além de melhorar a visualização da experiência, deixa a água mais densa. 

Eles devem perceber que colocar o copo com gelo numa extremidade da vasilha deixou essa quantidade 
de água mais densa por conta da diminuição da temperatura. Essa água mais densa, que está azul devido à 
anilina, ao se deslocar para a outra extremidade da vasilha, não se mistura com a água quente, que está 
colorida de amarelo, por causa da diferença de temperatura e densidade. 

À medida que ocorre um equilíbrio dessas características em toda a quantidade de água da vasilha (troca 
de calor), a mistura vai ficando mais homogênea. Esse deslocamento percebido nas camadas de água da 
vasilha (pelas cores diferentes) serve para exemplificar como se dá, em escala regional, o movimento das 
correntes marítimas na circulação oceânica. 

Discuta com os alunos os relatórios e complemente com explicações necessárias sobre a dinâ-
mica oceânica. Depois, solicite que retomem as anotações feitas sobre o vídeo da aula passada e 
produzam um texto coletivo como síntese das discussões. Eles também devem se pautar nos resul-
tados dos experimentos, em pesquisas anteriores e nos momentos de discussão proporcionados ao 
longo da sequência de atividades. Estipule que o título será “O aquecimento desigual do planeta e 
a influência das massas de ar e das correntes marítimas nos climas regionais”. 

Informação para o professor

O texto coletivo é uma importante etapa da sequência didática, pois possibilita organizar as principais 
ideias das discussões anteriores e registrá-las em forma de síntese. Possibilita ainda que cada aluno participe 
do processo na perspectiva de um avanço pessoal, tanto do aprendizado da escrita como do conhecimento 
específico dos conteúdos trabalhados, na medida em que os alunos em etapas mais avançadas do 
conhecimento auxiliem o processo de aprendizagem dos demais. Sua mediação é fundamental para 
favorecer o processo de socialização e troca de ideias entre os alunos, de forma que não haja a inibição de 
uns mediante a exaltação de outros. 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



166

Durante a elaboração do texto coletivo, faça perguntas aos alunos para incentivar a participação e 
valorizar as respostas de todos, com a intenção clara de considerar os diferentes pontos de vista numa 
produção de autoria coletiva que deve expor o tema e evitar erros conceituais. 

À medida que for incorporando as contribuições dos alunos, retome ou aprofunde os conhecimentos deles 
com explicações importantes. Por exemplo:

1) o ar aquecido tende a se expandir, ficar menos denso e subir, enquanto o ar resfriado tende a ter seu
         volume reduzido, ficar mais denso e descer. Portanto, o ar tem comportamentos físicos diferentes de
         acordo com o aquecimento ou resfriamento; 

2) os centros de alta pressão atmosférica exercem pressão sobre as áreas de baixa pressão (onde o ar é 
         mais rarefeito) e as massas de ar se deslocam de uma para outra área; 

3) o encontro de massas de ar com características diferentes pode formar frentes frias e provocar
         instabilidades meteorológicas, como a queda de temperatura e a ocorrência de chuvas etc.; 

4) a forma arredondada (geoide) e a inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita são os principais
         fatores para que o aquecimento do planeta se dê de forma desigual, o que resulta em um sistema         
         diferenciado de circulação atmosférica e da água dos oceanos um lugar para outro; 

5) a Terra tem diferentes climas e eles são definidos por uma sequência previsível de fenômenos
         meteorológicos ao longo de um período relativamente longo (décadas), da qual a própria dinâmica
         atmosférica faz parte, por isso o tempo atmosférico muda rapidamente (o dia está quente e começa a
         esfriar, está seco e começa a chover), mas o clima não;

6) as estações são fenômenos que mostram exemplos de ocorrências meteorológicas que diferem de um
         clima para o outro, mas que se sucedem com as mesmas características principais ao longo do ano em
         determinado clima; 

7) as correntes oceânicas movimentam-se em função da variação da temperatura e do aquecimento 
         da Terra; 

8) as correntes quentes levam calor para áreas frias, atuando como moderadoras do frio; 

9) as correntes marítimas levam também umidade para áreas secas; 

10) as massas de ar e as correntes marítimas participam da regulação térmica do planeta ao absorver e
           dissipar calor ao longo de sua movimentação, impedindo, assim, que as áreas que recebem mais
           radiação solar (próximas ao Equador) fiquem continuamente mais quentes e as áreas polares fiquem
           continuamente mais frias.

Para obter mais informações a respeito, leia a sequência de tópicos sobre os temas no seguinte link do 
Departamento de Física da UFPR: <http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-1.html>. Acesso em: 23. 
jun. 2018.

O texto produzido nessa atividade possibilita uma avaliação geral dos conhecimentos da tur-
ma após os estudos desenvolvidos na sequência didática. Retome seus registros sobre os conheci-
mentos dos alunos, feitos na atividade diagnóstica no início desta sequência didática, para avaliar 
se o avanço geral é significativo ou se é necessário um planejamento de atividades de intervenção.
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e argumentações, 

a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há produção 
de um material escrito – anotações no caderno, texto coletivo e relatório. Todas essas produções 
podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não ficaram 
claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os alunos 
elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em sala de 
aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Imagine a seguinte manchete em uma notícia de jornal na internet

“Nessa primeira segunda-feira do verão, massa de ar polar atingiu o litoral do RS”

a) Que precauções, em relação às consequências de mudanças atmosféricas, podem 
ser sugeridas às pessoas do litoral gaúcho que estão saindo para o trabalho? 

b) Essa massa de ar vai mudar o clima da região? Explique sua resposta.

2. A temperatura das correntes oceânicas influencia as condições dos climas por onde 
passam também quanto à umidade e à frequência das chuvas. A corrente de Humboldt 
é superficial, oceânica, tem origem em águas muito frias próximas do Polo Sul e se mo-
vimenta em direção ao Equador, percorrendo parte do litoral chileno. Em decorrência 
de suas baixas temperaturas, que características marcantes atribui ao clima da região? 

Respostas

1. a) Usar roupas de frio e, considerando as possibilidades de formação de frente fria, também
     levar guarda-chuva. 

    b) Não, o clima é estável. A massa de ar vai mudar as condições atmosféricas do clima.  

2. Os alunos devem perceber que a baixa temperatura desfavorece o processo de evaporação 
das águas dessa corrente oceânica e a formação de nuvens na região, de modo que a corren-
te contribui para a aridez no clima da região. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto em sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuan-
do na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capa-
cidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como 
forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.
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Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi como funciona a circulação atmosférica das massas 
de ar?

Entendi por que ocorre o aquecimento desigual da Terra?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Participei das atividades práticas?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
UNIVERSIDADE Federal do Paraná.

Aquecimento da Terra, movimentos da Terra, estações. Departamento de Física da UFPR. Disponí-
vel em: <http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-2.html>. Acesso em: 25 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a base. Brasília, 
2017.  Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc>.  Acesso em: 20 
jun. 2018.

INSTITUTO Nacional de Pesquisas Espaciais/CPTEC

Circulação de massas de ar no planeta. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. 
Acesso em: 6 jul. 2018.

INSTITUTO de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. 

Massas de ar. Disponível em: <www.iag.usp.br/siae97/meteo/met_mass.htm>. Acesso em: 25 
jun. 2018.  

NASCIMENTO, D. T. F.; LUIZ, G. C.; OLIVEIRA, I. J. Panorama dos sistemas de classificação 
climática e as diferentes tipologias climáticas referentes ao estado de Goiás e ao Distrito Federal 
(Brasil). Élisée – Revista de Geografia da UEG, v. 5, n. 2, p. 59-86, jul./dez. 2016. 
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2. Clima e previsão do tempo 
atmosférico

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade desenvolvida

• Compreender o conceito de 
fenômenos meteorológicos e suas 
aplicações.

• Diferenciar clima de estado do 
tempo atmosférico e se apropriar 
corretamente de conceitos 
relacionados à meteorologia.

• Construir instrumentos e 
aparelhos de medição das 
variáveis do tempo atmosférico e 
simular situações de medição.

• Compreender como são feitas as 
previsões meteorológicas e 
perceber a importância e as 
limitações dos modelos para a 
previsão do clima e do tempo.

• Perceber a importância da 
meteorologia como ciência e 
reconhecer a importância dos 
meteorologistas e demais 
profissionais da área para a 
sociedade.

• Praticar a investigação científica 
para ampliar e construir os 
próprios conhecimentos.

Clima

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

Recursos para o professor

Banco Nacional de Objetos Educacionais. Disponível em: <http://objetoseducacionais2.
mec.gov.br/handle/mec/17583>. Acesso em: 3 jul. 2018.

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Disponível em: 
<www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#2>. Acesso em: 7 jul. 2018.

Boletim da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Disponível em: 
<www.sbmet.org.br/portal/publisher/uploads/publicacoes/5_2006___Volume_30_No_2_e_3.pdf>. 
Acesso em: 7 jul. 2018.

Duração
3 aulas

Onde fazer
Em sala de aula e sala de informática.
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Introdução do tema
A importância da meteorologia vai muito além de saber “se vai chover hoje ou fazer frio ama-

nhã”. A popularização das previsões do tempo atmosférico e dos fenômenos meteorológicos pelos 
noticiários de TV e outras mídias facilitou o acesso de grande parte da população a esses dados. 
Porém, a maneira como isso é feito e a banalização dessas informações diminuem a credibilidade 
das ciências envolvidas no processo à medida que enfatizam, ingenuamente, os eventuais erros de 
previsão, como se as previsões fossem uma tarefa de “adivinhação”.

Saber o que é clima e saber diferenciá-lo, por exemplo, de tempo atmosférico, são conceitos im-
portantes para a definição da Meteorologia como ciência que estuda as condições atmosféricas e,  
com isso, auxilia na previsão do tempo. Assim, pode-se pensar na sua importância como instru-
mento de gestão de políticas públicas para a agricultura, a indústria, o comércio e outras ativida-
des econômicas essenciais para as sociedades atuais, como também para serviços de defesa civil e 
do corpo de bombeiros, por exemplo, no auxílio à prevenção de calamidades como deslizamentos 
de terra, enchentes, entre outras.

Como consequência ocorre a valorização dos profissionais envolvidos nessa ciência, como os 
meteorologistas,  profissionais com formação acadêmica complexa,  que requer conhecimento de 
muitas áreas, e participam de estudos específicos para desenvolverem esse trabalho.

Esta sequência didática possibilita ao aluno discutir as questões acima apontadas e aprofundar 
os conhecimentos sobre o que é a Meteorologia, como funcionam as previsões do tempo atmosférico, 
a incorporação das inovações tecnológicas para o aumento da confiabilidade das previsões e a im-
portância da ciência e dos métodos de investigação em prol da melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. 

Dicas de organização ou cuidados

• Avaliar a possibilidade da construção de um termoscópio caseiro e, se possível, agendar uma data no 
laboratório de Ciências e providenciar os materiais necessários para o experimento.

• Contatar previamente as pessoas que deverão ser entrevistadas pelos alunos na aula 3.

• Conversar com o professor de Língua Portuguesa para o planejamento de aula conjunta interdisciplinar 
sobre gênero textual.

• Conversar com os professores de Geografia e Matemática para o planejamento da aula conjunta 
interdisciplinar sugerida na aula 3.

Material:
• termoscópio (geralmente é vendido como brinquedo);

• uma garrafa PET de superfície lisa, de 2 litros;

• pedrinhas ou bolinhas de gude (cerca de 10 unidades ou até forrar o fundo ondulado da garrafa);

• régua de 30 centímetros;

• estilete;

• fita adesiva colorida;

• água;

• anilina ou corante azul.
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Planejamento 

Aula 1 

Esta aula tem como objetivo despertar o interesse e a curiosidade dos alunos e verificar seus 
conhecimentos prévios sobre previsão do tempo. Portanto, é fundamental contextualizar a propos-
ta, observar e registrar as respostas deles. As atividades seguintes aprofundam discussões sobre 
clima e tempo e sobre instrumentos e aparelhos de medição dos fenômenos meteorológicos.

Inicie a aula contextualizando o tema “Previsão do tempo” no cotidiano dos alunos. Pergunte:

• Vocês costumam consultar a previsão do tempo atmosférico para planejar suas atividades diárias?

• Essa previsão é confiável?

Ouça as respostas. Verifique se há diferentes opiniões para as questões e incentive-os a explicar 
os motivos, compartilhando suas ideias e opiniões com os colegas. Motive-os a se expressarem li-
vremente, respeitando uns aos outros e às diferentes opiniões. Em seguida, mostre-lhes um ter-
moscópio, explique que normalmente ele é vendido como brinquedo e pergunte se eles conhecem 
esse objeto ou se já brincaram com um. 

Musée des Arts et Métiers/Wikimedia.

Depois, junto, discutam as questões a seguir.
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Questões para discussão

1.  Ao segurar a parte de baixo (bulbo) do termoscópio com as duas mãos, o que acontece  
com o líquido dentro dele?  Por que isso acontece?

2. Esse instrumento é similar a um de medição meteorológica. Qual é o instrumento? O que 
ele mede?  

3. Dê exemplos de outros instrumentos que são usados nas previsões meteorológicas.  

4. Qual é o profissional responsável pelas previsões meteorológicas?

Incentive a participação de todos durante a discussão. Eles devem questionar o problema e 
tentar elaborar hipóteses viáveis, que procurem responder a esses e a outros questionamentos que 
forem levantados, compartilhar e expor suas experiências e conhecimentos sobre os temas. Divida 
com eles a responsabilidade de propor outros questionamentos sobre o tema para incentivá-los e 
motivar o debate inicial. Direcione as questões a eles e faça poucas intervenções em suas respostas. 
Nesse momento é mais importante ouvi-los para ter uma ideia geral sobre seus conhecimentos e 
identificar quais alunos apresentam dificuldades. As respostas serão variadas. Registre primeiro 
suas observações sobre as noções e conceitos em relação à ciência da Meteorologia.

Em seguida, acerte eventuais equívocos de entendimento das questões – não há  necessidade 
de esclarecimentos detalhados, neste momento, sobre os conceitos envolvidos nas questões. Seus 
registros dos conhecimentos prévios da turma servirão de parâmetros para a verificação posterior 
dos avanços e das dificuldades.

Informação para o professor

O termoscópio foi um instrumento criado por Galileu Galilei por volta de 1596. Ele possibilita observar o 
deslocamento do líquido em uma coluna de vidro que tem marcas de graduação de temperatura. Para mais 
informações, consulte: <www.if.ufrgs.br/cref/leila/termosc.htm>. Acesso em: 8 jul. 2018.

Recursos para o professor

Se houver disponibilidade de tempo e for conveniente, faça um experimento de construção do 
termoscópio. Essa atividade pode reforçar explicações sobre a energia térmica em materiais e exemplificar o 
funcionamento dos termômetros (com mercúrio). Para obter mais informações a respeito, consulte o objeto 
educacional indicado a seguir. 

Termoscópio. Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17583>. Acesso em: 3 
jul. 2018.

Retome brevemente a importância das previsões do tempo. Em seguida, divida a turma em 
grupos e instrua-os a fazer uma pesquisa para aprofundar os conhecimentos sobre meteorologia, 
clima e tempo atmosférico. Problematize a pesquisa com as questões a seguir.

1. Qual é a diferença entre tempo e clima? 

2. Quais são as variáveis do tempo atmosférico?

3. Quem são os meteorologistas?  O que eles estudam?

4. Por que a Meteorologia é considerada uma ciência?

5. Quais atividades humanas atuais dependem da Meteorologia?

Informe que as fontes consultadas na pesquisa devem ser preferencialmente de órgãos oficiais 
e instituições de credibilidade reconhecida. Os resumos sobre os tópicos devem ser sucintos, objeti-
vando o foco da pesquisa. Reserve previamente a sala de informática. 
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Recursos para o professor

A pesquisa reforça o processo de alfabetização científica dos alunos, uma vez que possibilita identificar 
a meteorologia como uma área de conhecimento da Ciência. Esse é um entendimento e um aprendizado 
inicial, mas fundamental para incorporar a metodologia científica usada no ensino e estudo das ciências. 

Para os temas propostos, sugere-se que os alunos pesquisem nos sites a seguir. 

• Inpe. Disponível em: <www.inpe.br/acessoainformacao/node/401>. Acesso em: 6 ago. 2018.

• AG-USP. Disponível em: <www.estacao.iag.usp.br/instrumentos.php>. Acesso em: 6 ago. 2018.

•UFPR. Disponível em: <http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-1.html>. Acesso em: 6 ago. 
2018.

• UFSM. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=1588#>. Acesso em: 6 ago. 2018.

Promova a socialização dos resultados das pesquisas dos alunos em uma roda de conversa 
com livre expressão e respeito à opinião do outro, visando ao compartilhamento de ideias e enten-
dimentos. Peça a eles que se organizem e façam uma síntese coletiva na lousa, anotando as ideias 
principais da resposta dada a cada questão. Instrua-os a complementar as respostas, se necessário.

Informações para o professor

Os alunos devem encontrar na pesquisa elementos que os auxiliem nas respostas. A troca de 
conhecimentos entre os membros do grupo também deve auxiliá-los a responder às questões de forma mais 
completa, ampliando assim os conhecimentos de cada um. Eles devem perceber que: 

1)  o “tempo atmosférico” refere-se a condições momentâneas da atmosfera, com possibilidade de
          mudanças repentinas; já o clima não muda com frequência e é a alternância das condições do tempo
          ou das estações do ano em um período relativamente longo (período recomendado é de 30 anos) que 
          caracteriza o clima de uma região; 

2) temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, precipitação (chuva, granizo, neve), direção e 
         velocidade do vento, radiação, insolação e evaporação são as principais variáveis meteorológicas; 

3) a Meteorologia é uma ciência porque estuda fatos e fenômenos naturais por meio de uma metodologia
         específica chamada método científico, que é o processo usado pelos cientistas para resolver problemas
         com base em um longo tempo de observação e experimentos cuidadosamente registrados e analisados,
         após os quais os resultados são avaliados. Se os resultados não confirmam a hipótese, os cientistas
         devem formular uma nova hipótese e realizar novos experimentos. Quando há confirmação, eles 
         compartilham os resultados com outros cientistas. Assim, o método científico é minimamente 
         caracterizado pela definição ou observação de um problema, questionamentos, levantamento de
         hipóteses, experimentação ou pesquisa de informações, tratamento e análise de dados, conclusões e
         divulgação no meio acadêmico e científico para compartilhamento com outros cientistas;

 4) Navegação, pesca, agricultura, turismo, aviação etc.

Para obter mais informações sobre variáveis meteorológicas, consulte: 
<www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-%20Material/
Geografia_Fisica_II/Geo_Fis_II_A03_IZ_GR_SF_SI_SE_250509.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2108.

À medida que os alunos forem formulando sua síntese coletiva, retome e aprofunde os conhe-
cimentos deles com explicações importantes. Por exemplo:

 exemplifique comentando que um dia pode estar quente e seco; mas, devido a uma frente 
fria, pode começar a chover e esfriar, e que essas situações do tempo atmosférico são previsí-
veis pelos meteorologistas; 
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 acrescente que as variáveis do tempo são elementos mensuráveis, ou seja, podem ser medidas; 

 explique que a Meteorologia utiliza métodos científicos (cálculos científicos, modelagem nu-
mérica, observação e medição dos fenômenos por meio de instrumentos tecnológicos, por 
exemplo) e, por isso, é considerada uma ciência;

 amplie as informações comentando que a previsão meteorológica é importante para a nave-
gação (garantindo a segurança e a estimativa de tempo para a saída e a chegada de tripula-
ção e carga, por exemplo), para a agricultura (no planejamento do transporte de cargas, exe-
cução de serviços, épocas de plantio, colheita e consumo), para o turismo (a previsão indica 
quais os melhores locais a serem visitados, considerando as condições de tempo presentes e 
futuras), na aviação (fornecendo informações a respeito da temperatura, vento e tempesta-
des, que ajudam a garantir a segurança de decolagens e pousos, na determinação das rotas 
de voo e uso de combustível).

Informação para o professor

Se houver necessidade, retome ou reforce explicações sobre o surgimento da Meteorologia e os avanços 
dessa ciência, e sua importância nos dias atuais para as previsões do tempo.

Para obter mais informações a respeito, consulte: <www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#2>. Acesso em: 7 jul. 2018.

Aula 2 – Como são feitas as previsões meteorológicas

Esta aula tem como objetivo retomar as discussões iniciadas na aula anterior e possibilitar que 
os alunos ampliem e construam os próprios conhecimentos sobre as variáveis envolvidas na previ-
são do tempo atmosférico e suas formas de medição, pressupostos para explicar e aprofundar os  
saberes a respeito da previsão do tempo e da importância dos profissionais envolvidos nas ativida-
des da área de Meteorologia – a ciência da atmosfera.

Inicie perguntando aos alunos:

• Vocês já viram ou conhecem os instrumentos de medição das variáveis meteorológicas?

• Como é possível medir o vento, a chuva e a pressão atmosférica?

Ouça-os e informe que eles construirão um desses instrumentos, um pluviômetro simples, com 
base nas orientações a seguir.
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Roteiro de atividade prática

Construção de um pluviômetro caseiro

Dicas de organização

Professor, conduza o experimento de forma que sirva apenas de demonstração para os alunos, pois não 
executarão todos os procedimentos da montagem. Porém, o manipularão no encaminhamento da prática. 
Alerte-os sobre os cuidados necessários e o perigo em manipular objetos perfurocortantes (tesoura, por 
exemplo, visando à prevenção de acidentes e evitando riscos à segurança deles.

Material:
• 1 garrafa PET transparente de superfície lisa de 2 l;

• pedrinhas ou bolinhas de gude;

• régua de 30 centímetros;

• estilete;

• fita adesiva colorida;

• água;

• anilina ou corante azul.

Como fazer
1. Organize-se em grupo e peça ajuda ao professor para cortar a garrafa PET com o estilete a 10 

centímetros da boca dela.

PAULO CÉSAR PEREIRA
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2. Preencha a garrafa com as pedrinhas ou bolinhas de gude até forrar o fundo ondulado da 
garrafa. Complete com água até cobri-las e acrescente algumas gotas de corante.

PAULO CÉSAR PEREIRA

3. Marque o nível da água colando um pedaço de fita colorida na garrafa.

PAULO CÉSAR PEREIRA

4. Fixe a régua na vertical, do lado de fora da garrafa, fazendo com que o número zero da 
régua coincida com o nível da água. Depois, corte ou quebre a parte da régua que ficar além 
da garrafa.

PAULO CÉSAR PEREIRA
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5. Encaixe, em posição invertida, a parte superior da garrafa dentro dela.

PAULO CÉSAR PEREIRA

6. Coloque o pluviômetro em um local plano e aberto. Aguarde um dia de chuva.

7. Após a chuva, recolha o aparelho e responda:

• O que o pluviômetro mediu? A quantidade medida é pequena ou grande? 

• Por que o local recomendado para colocar o pluviômetro deve ser plano e aberto?

• O resultado de sua medida serve de padrão para indicar a quantidade de chuva que caiu 
no local escolhido em qualquer outra localidade do Brasil? Explique. 

8. Pesquise:

• Como se mede a chuva? 

• Quais são as utilidades dos pluviômetros na previsão meteorológica?

9. Elabore um relatório sobre a construção do pluviômetro. Baseie-se nos itens a seguir:

• título do relatório;

• nome do aluno, nome do professor, local e data;

• introdução;

• objetivos;

• material;

• procedimentos;

• dados obtidos;

• conclusão.
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Informação para o professor

Retome o experimento após um dia de chuva. É importante que todos os alunos participem da construção 
do pluviômetro. As questões objetivam o levantamento de hipóteses dos alunos e a elaboração de conclusões. 

Com relação ao item 7, espera-se que os alunos concluam que o pluviômetro mediu a quantidade de 
chuva no período em que a medição foi realizada. Portanto, nesse caso, a hipótese que poderia ter sido 
levantada é “o pluviômetro mede a quantidade de chuva de um dado local em determinado momento”. Ao 
final da prática, essa hipótese foi comprovada, indicando o pluviômetro como um aparelho eficiente na 
medição de chuvas, que é uma variável climática. Outra hipótese que poderia ser levantada é “Neste local, 
nesta época do ano, o pluviômetro mediu uma quantidade de chuva pequena”. Para comprovar essa 
hipótese, comparar dados é fundamental. Assim, ter outros valores de pluviosidade para a mesma época, 
mas em locais diferentes, é importante e possibilitará concluir se a hipótese está correta ou não. Por isso, o 
levantamento de hipótese precisa ser feito de modo cuidadoso e atento. Caso contrário, a hipótese pode não 
ser viável, nem facilmente testada.

Além disso, os alunos devem perceber que o pluviômetro deve ser colocado em local plano para evitar 
que o nível da água coletada fique inclinado e comprometa a medição, e em local aberto para que não haja 
nada acima dele ou dos lados que impeça a chuva de atingir sua abertura. 

Para o item 8, os alunos devem levantar hipóteses. Adiante farão pesquisas para confirmá-las ou refutá-las.

Para obter mais informações sobre aparelhos e instrumentos de medição usados nas previsões do tempo 
atmosférico, sugerimos que consulte o texto disponível no seguinte endereço: 
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=instrumentos>. 

Sobre a pesquisa, é importante que os alunos entendam que a unidade de medida padronizada para aferir 
a quantidade de chuva é o milímetro (mm), que equivale ao volume de um litro de água de chuva 
acumulada sobre um espaço de um metro quadrado. Explique que o diâmetro do “funil” formado com a 
parte superior da garrafa não tem essa medida-padrão, servindo somente para que eles simulem o processo 
de mensuração. 

Comente que, se realizarmos a mensuração em determinado local usando um pluviômetro-padrão e o 
resultado der 100 mm em 24 horas, isso significa que houve uma precipitação de 100 litros para cada metro 
quadrado, ou seja, é muita chuva, se ela for concentrada. Mas, se for distribuída uniformemente, pode-se 
dizer que é pouca. Acrescente que se o solo for impermeável (houver calçamento, pavimentação), essa chuva 
pode provocar alagamento ou enchente. Sobre as utilidades dos pluviômetros na previsão meteorológica, é 
importante os alunos perceberem que, além da previsão do tempo meteorológico para o cotidiano, os dados 
de chuva podem ajudar na previsão de calamidades em áreas de risco etc. Para ampliar os conhecimentos 
deles sobre os instrumentos/aparelhos de medição da chuva utilizados na meteorologia para a previsão do 
tempo atmosférico, explique que existem também os pluviógrafos, que, diferentemente dos pluviômetros, 
registram a medição em gráficos. 

Sobre o relatório no item 9, é fundamental sua mediação na alfabetização científica dos alunos; além da 
observação e da prática do experimento, eles devem saber registrar corretamente o relatório usando o gênero 
textual específico da área. 

Instrua-os a colocar o título (que é o nome do experimento); nome do aluno e do professor; local e data; 
dados de local em que foi instalado o pluviômetro; dia da instalação (inicial) até o dia da retirada e mediação 
final; introdução (breve apresentação do experimento); os objetivos do experimento; explicar como foi 
construído (as etapas) e o que se fez depois (onde foi instalado); os dados obtidos, registro da quantidade de 
chuva medida e, por fim, na conclusão, eles devem relatar o que aconteceu e completar o texto com os dados 
obtidos na pesquisa.

Para obter mais informações sobre a elaboração de relatórios científicos, consulte 
<https://docente.ifrn.edu.br/diogobezerra/disciplinas/modelo-de-relatorio>. Acesso em: 7 jul. 2018.
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Para ampliar a construção do conhecimento pelos alunos, encaminhe a turma para a sala de in-
formática e sugira uma pesquisa sobre outros aparelhos e instrumentos de medição meteorológica. 
Peça aos alunos que se organizem em grupos. Distribua um tema a cada grupo e explique que os  
resultados das pesquisas serão apresentados em forma de seminário na próxima aula.

•Grupo 1 – Instrumentos/aparelhos de medição da temperatura atmosférica utilizados na pre-
visão do tempo atmosférico. Como é feita e para que serve a previsão meteorológica?

•Grupo 2 – Instrumentos/aparelhos de medição da pressão atmosférica utilizados na previsão 
do tempo atmosférico. Como é feita e para que serve a previsão meteorológica?

•Grupo 3 –  Instrumentos/aparelhos de medição da  umidade do ar utilizados na previsão do 
tempo atmosférico. Como é feita e para que serve a previsão meteorológica?

•Grupo 4 – Instrumentos/aparelhos de medição da direção e velocidade do vento utilizados na 
previsão do tempo atmosférico. Como é feita e para que serve a previsão meteorológica?

Recursos para o professor

Informe que as fontes consultadas na pesquisa devem ser preferencialmente de órgãos oficiais e 
instituições de credibilidade reconhecida. Os resumos sobre os tópicos devem ser sucintos, objetivando o foco 
da pesquisa.

Para os temas propostos, sugerimos os sites a seguir.

Inmet. Disponível em: <www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=instrumentos>. Acesso 
em: 6 ago. 2018. 

IAG-USP. Disponível em: (<www.estacao.iag.usp.br/instrumentos.php>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

Inpe. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. Acesso em: 6 ago. 2018.  

Se considerar necessário, instrua os alunos a elaborar uma breve introdução para as pesquisas, um resumo 
sobre a ciência da Meteorologia. Como fonte de consulta, sugerimos o site a seguir. 

UFPR. Disponível em: <http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-1.html>). Acesso em: 6 ago. 2018. 

Para os alunos pesquisarem “como é feita e para que serve a previsão meteorológica?”, sugerimos os sites a 
seguir.

CPTEC – Inpe. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. Acesso em: 7 jul. 2018.

Crea-SE. Disponível em: <www.crea-se.org.br/a-importancia-da-meteorologia-vai-muito-alem-de-saber-se-
vai-chover-hoje/>. Acesso em: 7 jul. 2018.

Sociedade Brasileira de Meteorologia – BSBMET. Disponível em: 
<www.sbmet.org.br/portal/publisher/uploads/publicacoes/5_2006___Volume_30_No_2_e_3.pdf>. Acesso em: 
7 jul. 2018.

Os alunos devem ser protagonistas na busca do conhecimento. Para tanto, devem ser bem orientados e ter 
condições adequadas no processo de apropriação dessa metodologia. Para obter mais informações a respeito, 
leia o texto “Perspectivas da aprendizagem ativa no Ensino Fundamental: uma revisão sistemática”, 
disponível em: <http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/23881_12578.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2018.

Aula 3 – A importância dos profissionais da área de Meteorologia

Esta aula tem como objetivo retomar as discussões da aula anterior e reforçar os conhecimen-
tos dos alunos sobre a importância dos serviços de Meteorologia, propondo a identificação das va-
riáveis envolvidas na previsão do tempo por meio da observação.
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Organize a apresentação dos seminários. Estabeleça 5 minutos de apresentação para cada gru-
po. Instrua os alunos a fazer anotações sobre os principais pontos da explanação dos colegas.

Acompanhe a apresentação dos grupos e os registros dos alunos, que, ao final, devem ser com-
partilhados com o intuito de eles corrigirem eventuais equívocos conceituais ou de interpretação 
de conteúdo.

Esse é um momento importante da avaliação, portanto os registros também devem ser consi-
derados na avaliação individual e coletiva dos alunos. Incentive a participação de todos os mem-
bros dos grupos para que tenham a oportunidade de expor o que aprenderam. 

Informação para o professor

O Grupo 1 (temperatura atmosférica) pode abordar os termômetros à base de mercúrio (bulbo de 
temperaturas máxima ou mínima, bulbos secos e úmidos), os termômetros digitais e ainda os termógrafos 
(diferentemente dos anteriores, também registram a medição em gráficos); o Grupo 2 (pressão atmosférica) 
pode abordar os barômetros ou os barógrafos; o Grupo 3 (umidade do ar), os higrômetros ou os higrógrafos; 
o Grupo 4 (direção e velocidade dos ventos), as birutas, os anemômetros ou anemógrafos. 

É importante que os alunos tenham uma ideia geral dos aparelhos de medição utilizados na Meteorologia 
e de como funciona a previsão do tempo. 

Discuta com os alunos as anotações sobre os principais pontos da explanação dos colegas na 
apresentação anterior. Registre, na lousa, as ideias centrais e peça a eles que copiem os registros. 

Informação para o professor

Após as apresentações, explique à turma por que as previsões meteorológicas fazem parte de uma ciência 
e não podem ser confundidas com “adivinhação”. 

As previsões meteorológicas fazem parte do método de pesquisa da ciência meteorológica. A previsão de 
tempo é o produto que chega para o usuário depois de várias análises feitas pelos meteorologistas; existem 
muitas operações matemáticas e análises necessárias para a interpretação do que poderá acontecer; os 
meteorologistas avaliam o comportamento das condições por meio de diagnósticos de imagem de satélite, 
cartas de superfícies e dados observados; a previsão numérica de tempo é utilizada como uma das mais 
importantes ferramentas da meteorologia nos últimos anos. 

Complemente as informações comentando que a Meteorologia tem um histórico de evolução científica e 
aprimoramento de métodos, além de incorporar as inovações tecnológicas em suas observações, registros e 
medições. 

Para embasamento da importância da Meteorologia na sociedade atual, seguem sugestões de sites.

• Sociedade Brasileira de Meteorologia. Disponível em: 
<www.sbmet.org.br/portal/publisher/uploads/publicacoes/5_2006___Volume_30_No_2_e_3.pdf>. Acesso em: 
6 ago. 2018. 

• CPTEC. Disponível em: www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#2>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

• Portal do MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-
1690610854/21173-estudos-da-meteorologia-sao-importantes-para-a-sociedade>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

• Nações Unidas. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/dia-mundial-da-meteorologia-lembra-
importancia-das-nuvens-para-o-clima/>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

Em seguida, como síntese das discussões, encaminhe os alunos até a sala de informática e pro-
ponha que se organizem em grupos para ler e fazer a atividade a seguir.
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Atividade

1) Leia o texto “Dia Mundial da Meteorologia lembra importância das nuvens para o clima”, 
disponível em: <https://nacoesunidas.org/dia-mundial-da-meteorologia-lembra-importan-
cia-das-nuvens-para-o-clima/>. Acesso em: 5 jul. 2018.

O texto destaca o lançamento do Atlas internacional das nuvens para celebrar o Dia Mun-
dial da Meteorologia, comemorado em 23 de março. Também fala sobre a necessidade de 
conscientizar a sociedade sobre a importância das nuvens para o tempo, o clima e a água.  
Após a leitura, faça uma pesquisa para responder às seguintes questões:

a) Como se formam as nuvens?

b) Quais são os tipos de nuvem?

c) Como as nuvens podem auxiliar na previsão do tempo? Dê exemplos. 

Oriente os alunos na pesquisa e  indique o site do Inpe (www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#12) 
como fonte de consulta. É importante que eles reforcem conhecimentos e entendam como se for-
mam as nuvens, quais tipos existem e como são usadas na previsão do tempo. Depois da pesquisa, 
forme uma roda de conversa para que compartilhem com toda a turma os conhecimentos adquiri-
dos.

Para a síntese e o fechamento da atividade, planeje uma atividade de observação com os alu-
nos para a identificação de nuvens. Verifique com eles, por meio das fotos disponibilizadas no site 
sugerido, se as nuvens no dia da observação indicam, por exemplo, possibilidade de chuva.

Informações para o professor

Se possível, converse com o professor de Inglês para auxiliar na consulta do Atlas internacional das nuvens, 
disponível no site Organização Meteorológica Mundial – OMM (<https://cloudatlas.wmo.int/home.html>, 
que apresenta uma versão em inglês. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a  
produção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco reflexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Explique de que forma as inovações tecnológicas (como os supercomputadores, os sa-
télites artificiais e as imagens de satélite digitais, por exemplo) auxiliaram as previsões 
meteorológicas e do tempo atmosférico na atualidade.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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2. Os noticiários de TV e outras mídias popularizaram as previsões do tempo atmosférico 
e dos fenômenos meteorológicos. Quais são os aspectos positivos e negativos dessa 
popularização das previsões?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Respostas: 

1. Essas inovações tecnológicas ajudaram a Meteorologia a se tornar uma ciência mais precisa e 
eficaz nas previsões, aumentando o período estimado de previsão e diminuindo as possibili-
dades de erro, por exemplo. 

2. Os alunos devem perceber que a popularização das previsões do tempo atmosférico e dos 
fenômenos meteorológicos pelos noticiários de TV e outras mídias facilitou o acesso a esses 
dados por grande parte da população (fator positivo); porém, a forma pela qual a divulga-
ção dessas informações é feita pode diminuir a credibilidade das ciências envolvidas nesse 
trabalho, uma vez que nem sempre se usam métodos confiáveis para as previsões ou pesso-
as especializadas para falar sobre o tema. Ainda, muitas vezes os erros de previsão são enfa-
tizados como se todo o processo fosse pura tarefa de adivinhação.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Diferenciei clima de estado de tempo?

Construí um pluviômetro e entendi seu funcionamento?

Compreendi como funcionam alguns instrumentos 
utilizados para a previsão do tempo?

Compreendi como são feitas as previsões meteorológicas?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Participei das atividades práticas?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos 
colegas?

Referências
Avanços  e  limitações  no  uso  de  modelos  para  a  previsão  do  clima  e  do  tempo .  Disponível  em: 

<www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/99179/97655>. Acesso em: 25 jun. 2018.

BOLETIM DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE METEOROLOGIA, v. 30, n. 2-3, ago./nov. 2006. 
Disponível em: <www.sbmet.org.br/portal/publisher/uploads/publicacoes/
5_2006___Volume_30_No_2_e_3.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2018.

BRASIL – Mapas físicos e ambientais. IBGE. Disponível em: 
<http://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/>. Acesso em: 25 jun. 2018.

COMO se mede o volume da chuva? Tempo Agora. Disponível em: <www.tempoagora.com.br/
dia-a-dia/como-se-mede-o-volume-da-chuva/>. Acesso em: 25 jun. 2018.

COMO se mede o índice de chuva? Inpe. Disponível em: <www.inpe.br/acessoainformacao/
node/402>. Acesso em: 25 jun. 2018.

GLOSSÁRIO. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Disponível em: 
<www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. Acesso em: 25 jun. 2018.

PLUVIÔMETROS automáticos. Cemaden. Disponível em: 
<www.cemaden.gov.br/pluviometros-automatico/>. Acesso em: 4 jul. 2018.

PREVISÃO meteorológica.  Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Disponível 
em: <www.iag.usp.br/siae98/meteorologia/previsao.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018.

SAIBA como se mede a chuva. Climatempo. Disponível em: <www.climatempo.com.br/noticias/
296866/saiba-como-se-mede-a-chuva/>. Acesso em: 4 jul. 2018.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.

http://www.sbmet.org.br/portal/publisher/uploads/publicacoes/5_2006___Volume_30_No_2_e_3.pdf
http://www.sbmet.org.br/portal/publisher/uploads/publicacoes/5_2006___Volume_30_No_2_e_3.pdf
http://www.inpe.br/acessoainformacao/node/402
http://www.inpe.br/acessoainformacao/node/402


184

3. Alterações climáticas e equilíbrio ambiental

Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento
Habilidade 

desenvolvida

• Entender o que é equilíbrio dinâmico e 
compreender que as mudanças 
climáticas podem também fazer parte de 
um ciclo natural da Terra.

• Diferenciar efeito estufa e aquecimento 
global, problematizando suas causas e 
consequências.

• Relacionar aquecimento global às 
mudanças climáticas e discutir iniciativas 
práticas para minimizar seus impactos.

• Montar experimento de simulação e, com 
base em sua observação, fazer 
generalizações.

Clima

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

Recursos para o professor

MARENGO, J. A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Ministério do Meio 
Ambiente. Brasília, 2006. Disponível em: <www.mma.gov.br/estruturas/imprensa/_arquivos/livro
%20completo.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2018.

SILVERWOOD-COPE, K. et al. Mudanças climáticas. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2011. 
Disponível em: 
<www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_publicacao/141_publicacao12012012100135.pdf>. Acesso em: 
13 jul. 2017.

Duração
3 aulas

Onde realizar
Em sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
A mídia, seja televisiva ou, seja dos canais virtuais da internet, tem divulgado muitas notícias e 

informações sobre efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas, às vezes misturando 
conceitos e pouco esclarecendo o que significa cada um desses temas e qual é a relação entre eles.  
Muitas vezes,  as informações não têm fundamentos teóricos suficientes,  são alardes e exageros 
apelativos quanto às consequências desses fenômenos para a humanidade. O lançamento do docu-
mentário  Uma verdade mais inconveniente (direção de Bonni Cohen e Jon Shenk, EUA, 2017) é um 
exemplo do apelo público que a mídia, em escala global, faz sobre a necessidade de atentar para 
essas questões ambientais.
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A ONU, por meio da Conferência Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(UNFCCC, na sigla em inglês), e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na 
sigla em inglês) são organizações dôneas para trabalhar com esses temas, dada sua credibilidade.  
Não é à toa que, em 2007, o Prêmio Nobel da Paz foi atribuído conjuntamente a Al Gore e ao IPCC, 
o prêmio foi dado a ele por seus esforços para construir e divulgar bases de medidas para neutrali-
zar as mudanças climáticas. O dilema, entretanto, continua, “as mudanças climáticas” são um fato 
ou um mito? Dilema esse que divide pesquisadores de comunidades científicas internacionais.

 Saber o que é efeito estufa, diferenciá-lo de aquecimento global e relacionar este às mudanças 
climáticas são propostas desta sequência didática, além de discutir iniciativas que diminuam as al-
terações climáticas provocadas pela intervenção humana e corroborem o estabelecimento do equi-
líbrio ambiental.

Dicas de organização

• Avaliar a possibilidade da montagem de um terrário fechado na aula 1, providenciar os materiais 
necessários para o experimento e, se possível, agendar o uso do laboratório de Ciências.

• Conversar com o professor de Geografia sobre planejamento para que a aula 1 seja interdisciplinar.

Material:
• recipiente transparente com tampa, de boca larga (de plástico ou vidro);

• plantas de pequeno porte (que se adaptem a ambientes úmidos e de sombra);

• pedrinhas;

• terra;

• água;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Esta aula inicial tem como objetivo despertar o interesse e a curiosidade dos alunos e verificar 
seus conhecimentos prévios. Portanto, é fundamental contextualizá-la, observar e registrar as res-
postas dos alunos. 

Inicie a aula com uma atividade de contextualização sobre o aquecimento global e sua relação 
com o cotidiano dos alunos. Pergunte:

• O que os noticiários de TV, internet, jornais impressos e revistas informam sobre o aquecimento 
global?

• O que são “alterações climáticas regionais e globais”?

• Vocês acreditam que essas alterações são provocadas pela intervenção humana? Por quê?

Ouça as respostas dos alunos, registre seus conhecimentos prévios na lousa e comente que esta 
e as próximas aulas estarão relacionadas aos debates sobre as mudanças climáticas. Em seguida, 
pergunte se já viram um terrário fechado, depois explique e oriente-os na montagem de um exem-
plo utilizando as orientações a seguir. Avise-os de que eles observarão o terrário na aula seguinte.
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Roteiro de atividade prática 
Montagem de um terrário fechado

Material:
• recipiente transparente de boca larga e com tampa (de plástico ou vidro);

• plantas de pequeno porte (que se adaptem a ambientes úmidos e de sombra);

• pedrinhas;

• terra;

• água.

Como fazer
1. Coloque uma camada fina de pedrinhas no fundo do recipiente. As pedras ajudam a drenar 

o excesso de água.

2. Coloque a planta no centro do recipiente e preencha o espaço em volta dela com terra. 

3. A camada de pedras e terra não deve ultrapassar um quarto da altura do terrário.

4. Regue, deixando a terra úmida, mas não encharcada.

5. Feche o terrário e deixe-o em local fresco e iluminado indiretamente, ou com luz difusa, ou 
seja, sem exposição direta ao Sol. 

Informação para o professor

É importante que todos os alunos participem da montagem do terrário. Guarde-o em local fresco e 
iluminado, que não tenha exposição direta ao sol. Explique a eles que devem ter atenção nos primeiros dias 
para acertar a quantidade de água, isso é crucial para a manutenção do terrário fechado. Manter um 
ecossistema fechado por muito tempo pode ser um verdadeiro desafio. Quanto menor o terrário, mais difícil, 
mas se houver um balanço entre fotossíntese e respiração, um terrário pode manter plantas vivas por muitos 
meses, até mesmo anos.

Em seguida, faça a leitura coletiva do trecho a seguir. Trata-se da introdução de um texto que dis-
cute informações do senso comum e o conhecimento científico atual sobre as mudanças climáticas.

Informações para o professor

O trecho abaixo introduz o tema “Alterações climáticas”, que é muito controverso. Na comunidade 
científica há uma corrente de pesquisadores que defende uma posição em relação às mudanças climáticas e 
suas causas, e outra que defende o oposto. Desse modo, a proposta relacionada ao texto é que os alunos 
pesquisem, interajam com o tema e sejam capazes de construir as próprias concepções e os argumentos com 
base nos conhecimentos construídos por eles. 

Sete mitos e verdades sobre as mudanças climáticas

Quando se fala em alterações climáticas o que não faltam são previsões futuras e teorias. Mas será que de 
fato as mudanças existem? O jornal i de Portugal publicou um FAQ (perguntas frequentes), sobre o assunto, 
para tirar algumas dúvidas que ainda prevalecem. Todas as questões foram formuladas por 50 leitores do 
jornal i e respondidas por especialistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

[…]

EcoDesenvolvimento.org. Disponível em: <www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/julho/sete-mitos-e-
verdades-sobre-as-alteracoes#ixzz5JdS2shtO>. Acesso em: 26 jun. 2018.
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Organize os alunos em sete grupos e encaminhe-os até a sala de informática. Distribua um 
tema para cada grupo e instrua-os a fazer uma pesquisa. Esses temas correspondem a questiona-
mentos sobre os sete tópicos citados no texto completo “Sete mitos e verdades sobre as mudanças 
climáticas”.

• Grupo 1 – Tema: O clima já mudou antes?

• Grupo 2 – Tema: Há consenso sobre o impacto do homem nas mudanças climáticas?

• Grupo 3 – Tema: Temperatura e CO2 sobem no mesmo ritmo?

• Grupo 4 – Tema: Há relação entre catástrofes naturais e aquecimento global?

• Grupo 5 – Tema: O CO2 é absorvido pelas plantas?

• Grupo 6 – Tema: O Sol está ficando mais quente?

• Grupo 7 – Tema: O aquecimento provoca aumento do CO2?

Estipule um tempo para que os grupos pesquisem as informações para responder às perguntas 
de seus temas no caderno. Eles devem consultar mais de um site e coletar dados, informações, opi-
niões, gráficos e das ilustrações de fontes diferentes, não esquecendo de anotar os dados de cada 
uma. De posse dos dados e informações, devem registrá-los e organizá-los para serem utilizados,  
posteriormente, na elaboração de um texto para responder às questões propostas. Em roda de con-
versa, proponha que cada grupo exponha seus resultados e que os demais grupos os anotem no ca-
derno. Durante a atividade, dê explicações que ampliem os conhecimentos dos alunos, evitando 
eventuais equívocos ou erros conceituais na apresentação dos grupos. Desse modo, com um pro-
duto de pesquisa, cada grupo pode participar de uma roda de conversa, compartilhando ideias e 
opiniões, defendendo entendimentos e argumentando. Assim, tiram-se dúvidas e obtêm-se esclare-
cimentos. Toda a dinâmica, sempre mediada pelo professor, que deve destacar respeito, igualdade 
e aceitação entre todos. Ao final, promova uma discussão para que o conhecimento adquirido pe-
los grupos seja ampliado ao relacioná-lo com os dos outros colegas.

Recursos para o professor

As ideias dos temas para pesquisa estão relacionadas ao texto apresentado aos alunos anteriormente. 

Prepare-se previamente para a discussão dos grupos. Para isso, leia as informações contidas no texto 
completo.

Sete mitos e verdades sobre mudanças climáticas. Disponível em: <www.ecodesenvolvimento.org/posts/
2013/julho/sete-mitos-e-verdades-sobre-as-alteracoes#ixzz5JdS2shtO>. Acesso em: 8 jul. 2018.

Após a discussão e o compartilhamento de ideias e posicionamentos, mescle os alunos dos 
grupos anteriores, redistribuindo-os em quatro grandes grupos. Instrua-os a fazer uma pesquisa 
na internet e apresentar os resultados em forma de seminário na próxima aula. Apresente-lhes a in-
trodução do tema dos seminários e os tópicos a seguir.

Introdução: O texto lido sugere que não há consenso em relação às causas e aos efeitos das al-
terações climáticas no planeta. Na comunidade científica, há grupos de pesquisadores que “aler-
tam sobre as necessidades de tomadas de medidas urgentes em relação à problemática, sobretudo 
porque se percebe um processo de aquecimento global nas últimas décadas” e há outros que “justi-
ficam o aquecimento global percebido nas últimas décadas como evidências de mudanças climáti-
cas que podem fazer parte de um ciclo natural da Terra”.
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Tópicos

1. O que é efeito estufa e como ocorre? 

2. O que é o aquecimento global e quais são suas consequências para o planeta? 

3. Quais são as consequências de mudanças climáticas para o planeta e especialmente para al-
gumas populações de determinados locais?

Recursos para o professor

Para que os alunos possam pesquisar dados em fontes confiáveis, selecione-as antecipadamente. Se for 
possível e houver disponibilidade de tempo, verifique se professores de outras disciplinas podem auxiliar 
os grupos na realização de um trabalho interdisciplinar. 

Informe que as fontes consultadas na pesquisa devem ser preferencialmente de órgãos oficiais e 
instituições de credibilidade reconhecida. Os resumos sobre os tópicos devem ser sucintos, objetivando o 
foco da pesquisa, sem cópias de textos da internet. É importante ainda inserir os dados das fontes 
pesquisadas, selecionar e imprimir ilustrações que ajudem no entendimento do tema etc. 

Para os tópicos propostos, sugerem-se como fontes de pesquisa os sites a seguir.

ONU. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

Cemaden. Disponível em: 
<http://educacao.cemaden.gov.br/site/mediaLibrary/NjgwMDAwMDAwMTA5>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

Os alunos devem ser protagonistas na busca do conhecimento, para tanto, devem ser bem orientados e 
ter condições adequadas no processo de apropriação dessa metodologia.

Para obter mais informações a respeito do tema, leia “Perspectivas da aprendizagem ativa no Ensino 
Fundamental: uma revisão sistemática”. Disponível em: 
<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/23881_12578.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2018.

Aula 2

Esta aula tem como objetivos retomar discussões sobre as diferentes visões em torno das ideias 
das mudanças climáticas, aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre as intervenções do ser 
humano no planeta e algumas de suas consequências. E ainda continuar o experimento do terrário 
fechado, iniciado na aula anterior, para ampliar os conhecimentos dos alunos e possibilitar que fa-
çam analogias e generalizações com base no conceito de equilíbrio dinâmico.

Organize a apresentação dos seminários. Estabeleça 5 minutos para cada um dos quatro gru-
pos. Instrua os alunos a fazer anotações sobre os pontos principais da explanação dos colegas.  
Acompanhe a apresentação dos grupos e corrija eventuais equívocos conceituais ou de interpreta-
ção de conteúdo. Este é um momento importante da avaliação, portanto os registros devem tam-
bém ser considerados na avaliação individual e coletiva dos alunos. Dessa forma, estimule a parti-
cipação de todos os membros dos grupos para que tenham a oportunidade de expor o que apren-
deram. 

Em seguida, discuta com os alunos sobre o tema “Mudanças climáticas”, apresentado pelas 
mídias, e as diferentes visões que o cercam. Por fim, esclareça que não se tem certeza de que as 
causas do aquecimento global são puramente decorrentes de ações antrópicas, como o aumento na 
liberação de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, e também não há consenso 
sobre os riscos reais para o futuro do planeta. Lembre aos alunos que a Ciência está em constante 
evolução e, como construção humana, está sujeita a novas descobertas e interpretações. 
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Informação para o professor

Prepare-se previamente para a apresentação e discussão dos grupos. Para isso, leia as orientações a seguir.

Tópico 1 – O que é efeito estufa e como ocorre?

Os alunos devem compreender que “efeito estufa” é um fenômeno natural da Terra e se intensifica pela 
emissão de gases das atividades humanas, como a liberação de gases oriundos da queima de combustíveis 
fósseis, queimadas de grandes florestas, criação de bovinos. De modo que é possível que essas ações 
contribuam para o aquecimento global e acelerem o processo.

Tópico 2 – O que é o aquecimento global e quais são suas consequências para o planeta?

Os alunos devem compreender que o aquecimento global é o processo que demonstra o aumento da 
temperatura média global da atmosfera e dos oceanos em decorrência, sobretudo, do acúmulo de altas 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. 

A emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis, queimadas de florestas e outros gases de efeito 
estufa, como o metano, tem intensificado o aquecimento global. Mas não há consenso de que o mundo está 
se tornando mais quente somente por causa desses fatores ou de que esse é um processo natural da Terra. O 
aquecimento global, por sua vez, pode provocar mudanças climáticas no planeta.

Tópico 3 – Quais são as consequências de mudanças climáticas para o planeta e quais exemplos podem 
ser dados dessas consequências para algumas populações locais?

Os alunos devem concluir que a problemática das “mudanças climáticas” seria a consequência do 
aquecimento global em maiores proporções, o que poderia causar catástrofes no planeta ou intensificar 
fenômenos naturais, como os furacões, tsunamis, secas prolongadas em diferentes regiões do planeta, 
aumento de áreas desérticas ou inundação de cidades litorâneas etc.

As mudanças nos climas podem causar, em escala regional ou local, a escassez de água potável pela 
alteração do ciclo da água em alguns locais; o aumento de chuvas torrenciais em áreas sujeitas a inundações 
e de risco (deslizamento de encosta de morros); a elevação média do nível do mar, com sérios problemas 
para as comunidades ribeirinhas ou os habitantes de cidades litorâneas; a insegurança alimentar pela forte 
alteração nos regimes de chuvas, o que afetaria áreas rurais produtoras de alimentos etc.

Depois, retome com os alunos a atividade de construção do terrário. Proponha que observem o
experimento pronto e pensem sobre o funcionamento dele, fazendo analogias com os ciclos do nos-
so planeta. 

Informação para o professor

Se achar conveniente, discuta com os alunos a “hipótese Gaia”. O ponto-chave dessa hipótese é que ela 
prevê que o clima e a composição biogeoquímica da Terra são mantidos em equilíbrio. Nosso planeta age 
como um sistema que se autorregula, sendo estabilizado por mecanismos físicos, químicos, geológicos e 
biológicos que interagem para manter o que podemos chamar de homeostase. Assim, precisamos ver o 
planeta Terra como uma entidade complexa que envolve a biosfera terrestre e os demais compartimentos 
sem vida da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Segundo essa hipótese, a Terra mantém um equilíbrio 
com condições relativamente constantes.

Para saber mais sobre esse tema, leia o texto “A hipótese Gaia”. Disponível em: 
<http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/cursos/Geografia_PAR_UAB/Fasciculos%20-%20Material/
Ciencia_Natureza_Realidade/CI_NAT_A10_GR_RAARL_090810.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2019.
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Peça aos alunos que, com a mesma formação dos grupos anteriores, respondam às questões a seguir. 

Atividades

1. O terrário fechado simula a troca de energia entre ambientes da Terra, por exemplo, entre 
a superfície terrestre e a atmosfera. Esse “miniecossistema” está em equilíbrio ou desequi-
líbrio? Justifique sua resposta.

2. O funcionamento interno é dinâmico (mostra oscilações) ou estático (está parado)? Justifi-
que sua resposta.

3. Escreva hipóteses sobre o que aconteceria se o terrário fechado:

     a) ficasse exposto à luz solar direta;

     b) fosse mantido no escuro (embrulhado com plástico preto);

     c) recebesse um copo com excesso de água;

     d) não tivesse água. 

Promova a socialização das respostas dos grupos. Discuta os resultados com os alunos, fazen-
do analogias entre o terrário e nosso planeta. Se necessário, esclareça que o terrário pode ser um 
modelo para entender que a Terra tem um equilíbrio natural. Mas, diferentemente do terrário, que 
pode durar muitos meses, ela tem uma história de milhões de anos, de forma que avaliar o aumen-
to de temperatura que vem apresentando nas últimas décadas, independentemente de ser parte de 
seu ciclo ou ser causado por ações antrópicas, é muito difícil, uma vez que estamos considerando 
um tempo cronológico relativamente muito pequeno, pois as temperaturas vêm sendo medidas há 
mais ou menos 100 anos e a Terra tem de 4,5 a 5 bilhões de anos, o que gera hipóteses de que seu 
aquecimento pode ser um processo natural e que faz parte de sua homeostase.

Informação para o professor
Prepare-se para a discussão das questões com os alunos lendo as orientações a seguir. 

1. O terrário está em equilíbrio ou desequilíbrio?

Os alunos devem perceber que um terrário fechado funciona como um miniecossistema, não há entrada e 
nem saída de matéria, apenas entrada de energia luminosa. As trocas de energia acontecem dentro do 
recipiente de vidro, a luz continua movimentando as engrenagens do sistema. As plantas sobrevivem, pois, 
durante a fotossíntese, liberam oxigênio e consomem gás carbônico, exatamente o contrário do que acontece 
durante a respiração. Se, para um longo período do dia, houver uma razão positiva entre fotossíntese e 
respiração, um terrário pode manter plantas vivas por muitos meses, até mesmo anos, ou seja, há um 
equilíbrio; mas isso só é possível se a água e os nutrientes estiverem em quantidades adequadas.

2. O funcionamento interno é dinâmico ou estático? 

Os alunos devem perceber que esse equilíbrio mostra oscilações e, daí, fazer generalização para a ideia de 
equilíbrio dinâmico, o que pode ser reforçado por meio da retomada dos ciclos biogeoquímicos do planeta, 
proposta a ser aprofundada na última atividade desta aula. 

Observando a água condensada nas laterais do terrário, pode-se ter uma ideia do ciclo da água: a planta 
transpira vapor de água, que se condensa na parede do terrário e desliza de volta para a terra, onde será 
captada novamente pelas raízes da planta. Se houver alterações nesse sistema, por exemplo, colocar mais 
água, pode ser que haja uma instabilidade momentânea; mas, em seguida, o ciclo estabiliza-se ou as raízes 
das plantas apodrecem e elas morrem. Explique aos alunos que isso pode fazer parte da homeostase 
ambiental (homeo = igual; stase = ficar parado), ou seja, algumas mudanças (excesso de calor ou de frio, falta 
de oxigênio ou água etc.) no meio ambiente podem causar um desequilíbrio e ameaçar a sobrevivência dos 
seres vivos, mas (dentro de certos limites) eles têm mecanismos capazes de manter suas células em condições 
adequadas à vida, mantendo um equilíbrio. 
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3) Imagine o que aconteceria se o terrário fechado fosse exposto à luz intensa, ao escuro, ao excesso e à 
         falta de água.

Os alunos devem concluir que essas alterações podem causar um desequilíbrio mais sério, de modo que, 
se o terrário ficasse exposto à luz solar direta, o calor interno aumentaria e as plantas poderiam morrer. Se 
fosse mantido no escuro (embrulhado com plástico preto), não haveria energia (luz) para movimentar o 
miniecossistema e as plantas morreriam. Se recebesse um copo com excesso de água, as raízes poderiam 
apodrecer ou, se não tivesse água, secaria e as plantas morreriam. 

Aproveite a discussão e reforce que não sabemos, ao certo, a gravidade das consequências do 
aquecimento do planeta Terra e que as catástrofes previstas por alguns cientistas podem ser meras 
especulações, ou não. Diante dessas incertezas, comente que o sensato é pensarmos em atitudes que nos 
auxiliem a minimizar os impactos desse fenômeno. Por exemplo, a Agenda 17 e a Agenda de Compromissos 
para o Desenvolvimento Pós-2015, ambas da ONU, são exemplos de precauções necessárias nesse sentido e 
elas estão baseadas, sobretudo, no desenvolvimento sustentável.

A 3o edição da campanha #AprenderParaPrevenir, lançada no Brasil em abril de 2018 (pelo Cemaden em 
parceria com a ONU), é uma oportunidade de contribuição para uma cultura de conservação do meio 
ambiente, para a percepção e prevenção de riscos. Ela também traz ideias voltadas ao desenvolvimento 
sustentável e é outro exemplo de bom senso. Se considerar pertinente, aprofunde o conhecimento dos alunos 
sobre desenvolvimento sustentável. Acesse o site da Secretaria de Governo da Presidência da República e leia 
o tópico “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS Brasil”. Disponível em: <www4.planalto.gov.br/
ods>. Acesso em: 26 jun. 2018.

Para saber mais sobre as ações citadas, acesse os endereços a seguir.

• ONU. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>; <https://nacoesunidas.org/secretario-geral-da-
onu-apresenta-sintese-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-pos-2015/>. Acesso em: 26 jun. 2018.

• Cemaden. Disponível em: <http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018>. Acesso em: 26 jun.208. 

Para finalizar, proponha as duas atividades de pesquisa. Divida a turma em dois grupos, meta-
de da turma deverá pesquisar sobre o tema 1 e a outra, o tema 2.

• Tema 1 – Fotossíntese e respiração

• Tema 2 – Ciclos biogeoquímicos e equilíbrio dinâmico
O objetivo dessa atividade é introduzir brevemente os conceitos de troca de gases que ocorrem na fotos-

síntese e na respiração para relacionar com a atividade do terrário e o equilíbrio dinâmico. É importante dei-
xar claro aos grupos que não há necessidade de se aprofundarem nos temas para compreender seus mecanis-
mos, mas somente criar uma base para compreender a troca de gases que ocorre dentro do terrário fechado.

Recursos para o professor

Para as pesquisas sobre o Tema 1 – Fotossíntese e respiração celular, indique os sites a seguir.

FioCruz: <www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/fotossintese.htm>. Acesso em: 6 ago. 2018.

Embrapa: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63892/1/Oriental-Doc234.pdf>. Acesso 
em: 6 ago. 2018. 

Para seu embasamento, consulte o site indicado abaixo.

Sociedade Brasileira de Química <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc12/v12a06.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

Para as pesquisas sobre o Tema 2 – Ciclos biogeoquímicos e equilíbrio dinâmico, indique o texto a seguir. 
Ele também serve de fonte de embasamento para sua mediação na socialização. 

 “Os microrganismos nos ciclos biogeoquímicos: um importante papel aparentemente invisível”. 
Disponível em: <http://microbiologia.icb.usp.br/cultura-e-extensao/textos-de-divulgacao/bacteriologia/
microbiologia-ambiental/os-microorganismos-nos-ciclos-biogeoquimicos-um-importante-papel-
aparentemente-invisivel/>. Acesso em: 6 ago. 2018.
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Estipule um tempo para a realização da pesquisa e finalize a aula com a socialização dos resul-
tados, com debates e discussões que reforcem ou ampliem os conhecimentos dos alunos.

Aula 3 

Esta aula tem como objetivo possibilitar aos alunos perceber as mudanças climáticas regionais 
e globais por meio da identificação das suas principais consequências e a relação com a intervenção 
humana. Além disso, visa propor a mobilização dos estudantes para elaborar ações mitigadoras e 
acessíveis em formato de campanha, evento, exposição, peça teatral, feira ou produto digital publi-
cável em redes sociais.

A essa altura do encaminhamento do Ensino Fundamental, os alunos já têm condição de perce-
ber e entender algumas relações de causa-efeito para diversos fenômenos e fatos ligados ao conteú-
do de Ciências e outras áreas do conhecimento, assim como ao ambiente em que vivem. Dentro des-
se contexto, mostre-lhes, em cerca de 10 minutos, alguns exemplos socioambientais, por exemplo:

• impermeabilização dos solos e enchentes;

• falta de planejamento da malha viária urbana e trânsito intenso;

• chuva de granizo nos cultivos;

• aumento de preços nas feiras e nos mercados, contato com vetores biológicos contaminados e 
manifestação de doença.

Diante disso, discuta com os alunos a ideia de que nossas ações e decisões do presente terão 
impacto direto no futuro das gerações que habitarão a Terra. Solicite que consultem o Livro do 
Aluno, caderno e anotações para ler e refletir sobre as noções básicas do entendimento da estabili-
dade e sustentabilidade ambiental. Avalie, por meio de uma discussão em roda de conversa, se eles 
compreendem que a relação de conservação/preservação ambiental com qualidade de vida para 
crianças e jovens representa a condição necessária para que vivam com saúde e tenham oportuni-
dades em seu futuro. 

Informação para o professor

No Brasil existem aproximadamente 60 milhões de crianças expostas às consequências das emissões de 
gases estufa e do aquecimento global. E seu direito à vida, saúde e à segurança alimentar está 
constantemente sendo violado. Portanto, o resgate mínimo das condições de equilíbrio ambiental é urgente e 
pressupõe a garantia dos direitos de crianças e jovens. 

Crianças e jovens são mais vulneráveis e sensíveis, sendo frequentemente a faixa etária que mais sofre de 
direta e indireta em situações de desastres naturais por:

• doenças causadas por vetores artrópodes, como dengue, zika, chikungunya, malária, entre outras, cuja 
incidência vem aumentando; 

• fome e desnutrição em função de contaminação por agrotóxicos ou por falta de acesso aos alimentos ou 
à água;

• falta de comprometimento com a conservação e preservação dos recursos naturais e dos ecossistemas.

Esses fatores agridem diretamente a população humana, no seus mais valiosos componentes: as crianças e 
os jovens. Dessa forma, é fundamental avanços sociais, culturais e tecnológicos em busca de mais 
sustentabilidade, que garanta as necessidades da espécie humana no futuro. 

Para obter mais informações sobre o tema, veja o Guia de Mudança Climática – Selo Unicef 2013-2016. Trata-
-se de um guia sobre mudanças climáticas com propostas de encaminhamento para a sala de aula. Disponível 
em: <www.unicef.org/brazil/pt/br_guia_mudanca_climatica_pam1316.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2018.
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Depois, ainda em roda de conversa, proponha que reflitam sobre medidas que poderiam ser toma-
das para evitar as consequências no futuro, como proteção das florestas, oceanos, biodiversidade, miti-
gação das mudanças climáticas e do aquecimento global. Em seguida, organize os alunos em grupos 
para escolher uma das consequências do aquecimento global e expressar suas opiniões sobre esse cená-
rio por meio de desenhos, peça teatral, feira ou produto digital publicável em redes sociais.

Para contextualizar, apresente a iniciativa Paint4Planet, da ONU, abordada na Conferência das 
Partes sobre o Clima (COP15/2009), para os alunos. Essa iniciativa apresenta diversos desenhos ela-
borados por crianças para manifestar artisticamente suas ideias e concepções sobre as mudanças cli-
máticas. Acesse o site <www.ecodesenvolvimento.org/noticias/criancas-mostram-desenhos-e-sensibi-
lidade-quanto-a> (acesso em 17 jul. 2018), leia o texto e mostre os diversos desenhos que fizeram par-
te da iniciativa.

Após os alunos visualizarem as imagens da iniciativa Paint4Planet, em uma roda de conversa com 
os grupos, problematize a importância de construirmos nossas concepções sobre temas importantes. 
Contextualize e discuta com eles as questões a seguir.

1. É possível, por meio da arte, conscientizar a população sobre uma preocupação local, regional 
ou global? Explique. 

2. Se você fosse fazer um desenho para representar as mudanças climáticas, o que desenharia? 
Faça na lousa um breve rascunho.

3. Você acha que as mudanças climáticas ocorrem amplamente pelo planeta são localizadas em al-
guns pontos apenas? Explique.

Organize e modere as discussões, os depoimentos e as ideias. Mas promova livre expressão 
para os alunos, respeito à opinião do colega e compartilhamento de opiniões. De acordo com o an-
damento da discussão, escolha ideias, opiniões e posicionamentos que reflitam a postura da turma 
e dos grupos. Acerte as eventuais inadequações, feche a discussão e proponha que os grupos utili-
zem o tempo restante da aula para elaborar seus materiais.

Para finalizar, recolha os materiais elaborados e proponha que os grupos apresentem breve-
mente suas concepções e significados. Aproveite o momento para avaliar se conseguiram perceber 
e expressar a relação entre as mudanças climáticas regionais e globais e a intervenção humana.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumentações, a 

interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a produção de 
um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco reflexo. 

Todas essas produções podem fornecer um  feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. 
Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos dis-
cutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Como as mídias (em geral) tratam a problemática das “mudanças climáticas”? Como 
elas afetam a população?

2. Por que há grupos de pesquisadores na comunidade científica que defendem a ideia 
de que as mudanças climáticas são um fenômeno irreversível que pode causar catás-
trofes mundiais, e outros defendem a ideia de que elas fazem parte do ciclo natural da  
Terra? Esses pesquisadores concordam, entretanto, com um fato relacionado à tempe-
ratura do nosso planeta. Qual  é esse fato,  cuja ocorrência pode ser constatada de 
umas décadas para cá?
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Respostas: 

1. Os alunos devem destacar que as mídias, de modo geral, precisam simplificar os temas cien-
tíficos para que eles sejam acessíveis ao maior número de pessoas e, portanto, as informa-
ções fornecidas pelos meios de comunicação incluem inconsistências ou omissões. Além dis-
so, elas podem fazer alarme precoce ou exagerar o problema como forma de atrair audiência 
sem, no entanto, contribuir com informações necessárias às práticas individuais. Por outro 
lado, as mídias facilitam o engajamento em campanhas locais ou mundiais em prol da mini-
mização dos impactos ou precauções quanto aos riscos de desastres por meio da divulgação 
delas, fornecimento de ferramentas tecnológicas de comunicação etc. 

2. Os alunos devem perceber que há essa separação na comunidade científica porque os estu-
dos, pesquisas e conclusões sobre a questão ainda são limitados pela questão do curto perío-
do de observação e análise de seus efeitos e certeza sobre a gravidade deles. Os cientistas, 
entretanto, comprovaram o aumento da temperatura média global das últimas décadas para 
cá e que ele pode ser intensificado pelas atividades humanas.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Diferenciei efeito estufa de aquecimento global?

Relacionei aquecimento global com as mudanças climáticas?

Montei um terrário fechado?

Discuti iniciativas que contribuam para estabelecer o equilíbrio 
ambiental?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta da acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento de aprendizagem é composta de dez questões que devem ser 
respondidas  individualmente pelos alunos,  cinco de múltipla  escolha e cinco dissertativas.  Ela 
atende à Base Nacional Curricular Comum (BNCC), trabalhando as habilidades seguir.

desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.

EF08CI15 – Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situa-
ções nas quais elas possam ser medidas.

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

Ao final há um gabarito com orientações, uma grade de avaliação de desempenho e ficha de 
acompanhamento individual do aluno, além de sugestões de correção e intervenções.
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Acompanhamento da aprendizagem

3o bimestre

Nome:________________________________________________ Ano/Turma:_________

Professor(a): __________________________________________ Data: ____/____/_____ 

1. Leia o trecho abaixo com atenção:

Clima litorâneo úmido que abrange parte do território brasileiro com duas principais estações, o verão é 
chuvoso e o inverno menos chuvoso. As médias térmicas e os índices pluviométricos são elevados.

A massa de ar que exerce maior influência nesse clima é a:

a) massa tropical atlântica, pois é caracterizada como quente e úmida devido à influên-
cia do Oceano Atlântico.

b) massa tropical continental, pois é caracterizada como quente e seca devido ao cen-
tro de baixa pressão de sua origem. 

c) massa equatorial atlântica, que provoca chuvas intensas quando se encontra com a 
polar atlântica.

d) massa polar atlântica, que é caracterizada como úmida e fria, devido à influência da 
região polar.

e) massa equatorial continental, pois distribui chuvas pelo continente durante a maior 
parte do ano devido à influência da região amazônica.

2. Leia este outro trecho:

Correntes marítimas são deslocamentos de massas de água oceânicas geradas pela [...] rotação 
do planeta e pelos ventos. As correntes se movimentam por todos os oceanos do mundo, [...] e por 
isso apresentam influência direta na pesca, vida marinha e no clima. As principais correntes marítimas 
da Terra são [...] Corrente do Golfo, Corrente do Brasil, Correntes de Humbodt, dentre outras.

Secretaria da Educação do Paraná. Disponível em: 
<www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=405&evento=5>.

 Acesso em: 28 jun.2018.

Agora observe, no mapa a seguir, as correntes marítimas frias e as correntes quen-
tes que atuam no planeta. 
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Alessandro Passos da Costa

Fonte: Secretaria da Educação do Estado do Paraná. 
Disponível em <www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=405&evento=5>.

 Acesso em: 8 jul. 2018.

As correntes marítimas são classificadas em quentes ou frias. A corrente de Humboldt 
é um exemplo de corrente fria, ela perpassa o litoral do Chile e tem influência no clima 
desértico do Atacama, isso em razão de suas:

a) águas quentes, que formam muitas nuvens no percurso.

b) águas frias, o que ocasiona chuvas torrenciais. 

c) baixas temperaturas, pois assim não gera muita umidade.

d) águas frias, que favorecem a ocorrência de nuvens.

e) elevadas temperaturas, pois assim gera muita umidade.

3. Leia o trecho abaixo com atenção:

[...] A temperatura de superfície (Ts), é um parâmetro fenológico notadamente influenciado por  
variações no clima, e indicador do estado hídrico da planta. Assim, a sua estimativa é de grande uti-
lidade em trabalhos de monitoramento que assegurem o atendimento da demanda hídrica das cul-
turas, podendo contribuir em programas de irrigação. [...] 

INPE. Disponível em: <http://marte.dpi.inpe.br/col/sid.inpe.br/deise/1999/02.02.14.38/doc/T116.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018.

Esse trecho refere-se a pesquisas relacionadas à cultura do trigo em determinado local. 
Considerando que um dos objetivos da pesquisa citada era a demanda hídrica (de 
água) das culturas, entre os métodos utilizados estava a medição das variáveis relacio-
nadas ao ar atmosférico. O anemômetro foi utilizado para medir a velocidade dos ven-
tos e o psicrômetro (combinação de um termômetro com bulbo seco e outro com bulbo 
úmido) foi utilizado para medir a:
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a) chuva.

b) umidade relativa. 

c) pressão.

d) nebulosidade (nuvens).

e) temperatura.

4. Leia o trecho abaixo com atenção:

A previsão do tempo atmosférico requer observação, medição e análise de dados cole-
tados, além de outros processos. Para a medição de cada variável envolvida na previ-
são do tempo existe um aparelho ou instrumento específico. O termo-higrógrafo, entre-
tanto, registra num mesmo gráfico os dados que poderiam ser obtidos pela observação 
do termômetro e do higrômetro. Observe-o.

Esse instrumento registra o calor e a quantidade de vapor de água na atmosfera, que 
são variações relacionadas, respectivamente, a:

a) chuva e a temperatura.

b) temperatura e a umidade do ar. 

c) umidade do ar e a pressão atmosférica.

d) chuva e a umidade do ar.

e) temperatura e a pressão atmosférica.

5. Leia o trecho abaixo com atenção:

A queima de combustíveis fósseis é responsável pela emissão de gases que podem intensificar o 
efeito estufa e, consequentemente, acelerar o processo do aquecimento global. Na maioria das gran-
des cidades, a locomoção das pessoas e o transporte de cargas ainda são feitos, majoritariamente, por 
automóveis, ônibus e caminhões. 

Considerando essa política estabelecida pelo poder público, o que seria uma iniciativa 
dos governos que contribua para restabelecer o equilíbrio ambiental nas cidades? 

a) Construção das ruas de lazer.

b) Limpeza dos córregos poluídos. 

c) Demolição dos viadutos em excesso.

d) Pavimentação das ruas de terra.

e) Construção de ciclovias.
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6. Leia o texto abaixo:

A energia que entra na Terra é proveniente do Sol, na forma de radiação. Nas regiões tropicais, ela 
é maior do que nas regiões polares. Essa diferença de distribuição também causa diferenças de pres-
são que acabam direcionando a circulação da atmosfera e dos oceanos. 

As trocas de calor que existem na Terra, entretanto, impedem que os trópicos fiquem cada vez 
mais quentes e os polos cada vez mais frios, equilibrando a temperatura e viabilizando as formas de 
vida existentes atualmente no planeta.

 Quais são os principais fenômenos que atuam na atmosfera e nos oceanos ocasio-
nando as trocas de calor entre as diferentes regiões climáticas da Terra?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Com base na leitura da legenda, identifique no mapa as correntes marítimas frias e as  
correntes quentes que atuam no planeta. 

Alessandro Passos da Costa

Fonte: Secretaria da Educação do Estado do Paraná.
 Disponível em <www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=405&evento=5>. Acesso em: 8 jul. 2018.
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Explique a relação entre os itens I e II:

I – A corrente do Golfo transporta águas tropicais das Antilhas e do Golfo do México para o
     norte da Europa.

II – Os climas do norte da Europa são mais quentes que os climas de localidades de mesma
      latitude na América do Norte.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Variáveis  meteorológicas  são  aquelas  que  definem  as  condições  do  tempo 
atmosférico. Cite três exemplos dessas variáveis.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. O pluviômetro, aparelho da ilustração abaixo, precisa ser instalado em um local aberto  
para medir a chuva. 

Bernt Rostad

 Por que ele precisa ser instalado em local aberto e por que é importante medir a 
chuva?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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10. Leia o texto a seguir.

Pluviômetros nas comunidades

O projeto “Pluviômetros nas Comunidades” visa introduzir a cultura da percepção de 
riscos de desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que vive em áreas de risco,  
fortalecendo as capacidades locais de enfrentamento de eventos adversos. O projeto já dis-
tribuiu aproximadamente 1150 pluviômetros semiautomáticos (equipamentos que medem a 
quantidade de chuva) desde seu início, em 2013, para instalação em áreas de risco, e ope-
ração por equipes da comunidade local, para promover o engajamento e a conscientização 
dos moradores,  complementando a rede observacional  do país para o monitoramento e 
alertas de desastres naturais. [...]

Cemaden. Disponível em: <www.cemaden.gov.br/pluviometros-nas-comunidades/>. Acesso em: 28 jun. 2018.

O projeto Pluviômetros nas Comunidades visa introduzir a cultura da percepção de 
riscos de desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que vive em áreas de 
risco e fortalecendo as capacidades locais de enfrentamento de eventos adversos.

 Qual é a vantagem de as populações que moram em áreas de risco terem os pluvi-
ômetros doados pelo projeto diante das possibilidades de desequilíbrio ambiental 
causado por alterações climáticas?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Gabarito das atividades
Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Estabelecer relação entre os climas regionais e os padrões de circulação atmosférica com base 
na influência das massas de ar no clima.

Habilidade desenvolvida: EF08CI14 

Resposta: a.

No texto-base, o clima litorâneo úmido é caracterizado por médias térmicas e índices pluvio-
métricos elevados; logo, fornece informações de que é quente e úmido. A alternativa a caracteriza a 
Massa Tropical Atlântica dessa forma. 

No caso de os alunos assinalarem outras alternativas, verifique se não houve falta de atenção e 
apresente o quadro dos climas regionais influenciados pela ação das massas de ar (sugere-se a clas-
sificação de Strahler). Leia pausadamente as características de cada clima e reforce explicações so-
bre a ocorrência de fenômenos atmosféricos que caracterizam o clima e a influência das massas de 
ar na ocorrência desses fenômenos. Por exemplo, o clima com baixa umidade do ar em determina-
dos períodos do ano pode sofrer influência de massas de ar seco nesses períodos. 
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Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Estabelecer relação entre os climas regionais e os padrões de circulação das águas 
oceânicas com base na influência das correntes marítimas no clima.

Habilidade desenvolvida: EF08CI14 

Resposta: c.

No texto-base há informações de que as correntes marítimas influenciam o clima e, no enuncia-
do, a corrente de Humboldt é caracterizada como fria e o clima do Atacama, desértico. A associa-
ção dessas informações possibilita perceber que águas com baixas temperaturas não geram muita 
umidade. Logo, a alternativa c é a correta. 

No caso de os alunos assinalarem outra alternativa, trabalhe o mapa com eles. Comece inter-
pretando a legenda e identificando, com eles, as correntes frias e as correntes quentes no mapa. Lo-
calize a corrente de Humboldt e o Chile, mostrando o trajeto dela pela costa chilena. Em seguida, 
instrua os alunos a pesquisar em sites de turismo as condições do Atacama. As agências de turismo, 
de modo geral, vão destacar o clima desértico da região. Essas intervenções ajudam os alunos a es-
tabelecer relações entre a corrente de Humboldt e o deserto. Nesse sentido, reforce explicações so-
bre o relevo do Chile e sobre o fato de que correntes marítimas frias não são favoráveis à evapora -
ção e ao aumento da umidade do ar, como a de Humboldt, o que influencia o surgimento de áreas 
desérticas no Atacama. 

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Identificar uma variável envolvida na previsão do tempo e simular situações nas quais pode ser medida.

Habilidade desenvolvida: EF08CI15 

Resposta: b.

No texto-base há informações de que a temperatura de superfície é um indicador do estado 
hídrico da planta e, no enunciado, acrescenta-se que o estado hídrico se refere à umidade das vari -
áveis medidas relacionadas ao ar atmosférico. Os alunos devem concluir que o psicrômetro mede a 
umidade relativa do ar; logo, a alternativa b é a correta. 

No caso de os alunos assinalarem outras alternativas, leia com eles os seguintes textos: 
“Armazenamento refrigerado” (disponível em: 
<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ameixa/AmeixaEuropeia/
colheita.htm>) e “Material e métodos” (disponível em: 
<http://ufrb.edu.br/neas/images/Artigos_NEAS/2001_7.pdf>). Acessos em: 8 jul. 2018. 

Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Identificar uma variável envolvida na previsão do tempo e simular situações nas quais pode ser medida.

Habilidade desenvolvida: EF08CI15 

Resposta: b.
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No texto-base há informações sobre a constituição do instrumento em destaque na ilustração, 
que simula a medição de duas variáveis do tempo atmosférico. O enunciado traz informações com-
plementares. Portanto, associando-se o calor à temperatura e a quantidade de vapor de água na at-
mosfera à umidade do ar, conclui-se que o termo-higrógrafo registra, no gráfico, a temperatura e a 
umidade do ar. Logo, a alternativa b é a correta.  

No caso de os alunos assinalarem outra alternativa, apresente a eles o texto “Instrumentos me-
teorológicos”  (disponível  em:  <https://wp.ufpel.edu.br/agrometeorologia/informacoes/instrumen
tos-meteorologicos/>; acesso em: 8 jul. 2018). Solicite a eles que identifiquem o instrumento que 
pode substituir dois aparelhos de medição, respectivamente, o termômetro e o higrômetro, ou seja, 
aparelhos usados para a medição da temperatura e da umidade do ar. 

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Identificar iniciativa que contribua para estabelecer o equilíbrio ambiental por meio de 
alternativas de transporte e locomoção.

Habilidade desenvolvida: EF08CI16 

Resposta: e.

No texto-base há informações de que a queima de combustíveis fósseis está relacionada com o 
aquecimento global (que está associado a alterações climáticas) e de que, nas cidades grandes, há 
muitos emissores de gases de efeito estufa. Logo, oferecer alternativas à população dessas cidades 
para que usem menos os automóveis e ônibus na locomoção, como a construção de ciclovias, é  
uma iniciativa do poder público que contribui para restabelecer o equilíbrio ambiental. A alternati -
va correta, portanto, é a e. 

No caso de os alunos assinalarem outras alternativas, discuta cada uma delas, associando-as à 
substituição dos meios de transporte em destaque no enunciado. A problematização pode ser a se-
guinte: Para que as pessoas tenham opção ao uso dos automóveis e ônibus como meios principais 
de transporte, os governos devem fazer o quê? Construir ruas de lazer? Limpar os córregos poluí-
dos? Demolir os viadutos? Pavimentar as ruas de terra? Construir mais ciclovias? 

Questão 6

Objetivo de aprendizagem

Relacionar zonas climáticas da Terra aos padrões de circulação atmosférica e oceânica.

Habilidade desenvolvida: EF08CI14

Resposta: As massas de ar são os principais fenômenos que atuam na atmosfera, e as correntes 
marinhas são os principais fenômenos que atuam nos oceanos para a ocorrência das trocas de calor 
entre as diferentes regiões climáticas da Terra. 

Os possíveis erros que podem aparecer nas respostas dos alunos referem-se ao desconheci-
mento das zonas térmicas da Terra; neste caso, é preciso retomar ou reforçar explicações sobre as  
causas do aquecimento desigual no planeta e sobre a ocorrência das zonas térmicas resultantes 
desse fenômeno, bem como suas principais características relacionadas às trocas de calor em escala 
regional no planeta. Desenvolva a atividade de experimento O Sol e o aquecimento da Terra (dis-
ponível em: <www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_movimentoaparentedosol
te>; acesso em: 8 jul. 2018). Após o experimento, solicite aos alunos que façam um relatório e discu-
ta com eles os resultados, o que é proposto no item “Procedimentos do Professor”, no link indicado.
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Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Relacionar zonas climáticas da Terra aos padrões de circulação das correntes oceânicas.

Habilidade desenvolvida: EF08CI14

Resposta: As águas tropicais transportadas pela Corrente do Golfo para o norte da Europa são 
quentes, assim influenciam os climas dessa região, deixando-os com temperaturas mais altas que 
outras regiões de mesma latitude. 

Os possíveis erros que podem aparecer nas respostas dos alunos referem-se ao desconheci-
mento das localidades (norte da Europa e América do Norte). Neste caso, se possível com o auxílio  
do professor de Geografia, explique as características dessas localidades e suas latitudes. Se o pro-
blema foi desconhecer a relação do transporte de calor pelas águas oceânicas, é preciso retomar e  
reforçar explicações sobre a dinâmica geral das correntes marítimas. Trabalhe o mapa com os alu-
nos. Comece interpretando a legenda e identificando as correntes frias e as correntes quentes. Lo-
calize a Corrente do Golfo e mostre a eles o percurso dela, dos trópicos aos polos (as setas indicam 
os sentidos). Problematize perguntando: A Corrente do Golfo, quando vai dos trópicos ao Ártico, 
carrega calor ou frio? Verifique se respondem que é calor, pois a corrente é quente; Ao passar pela 
Europa, o que acontece com o clima: esquenta ou esfria? Verifique se  respondem que esquenta,  
pois eleva a temperatura.

Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Identificar as principais variáveis do tempo atmosférico.

Habilidade desenvolvida: EF08CI15

Resposta: Os alunos podem citar algumas das principais variáveis do tempo atmosférico: tem-
peratura, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos, umidade do ar ou chuva. 

Os possíveis erros que podem aparecer nas respostas dos alunos referem-se ao desconheci-
mento de quais são as principais variáveis do tempo atmosférico. Neste caso, é preciso instruí-los a  
fazer pesquisas sobre tempo e clima, com destaque para os fenômenos meteorológicos e as variá-
veis das condições atmosféricas. Eles podem fazer cartazes explicativos de cada uma dessas variá-
veis e ilustrar com imagens dos aparelhos e instrumentos usados para medir cada uma delas. 

Questão 9

Objetivo de aprendizagem

Identificar uma das principais variáveis do tempo atmosférico e simular situações nas quais possa ser medida.

Habilidade desenvolvida: EF08CI15

Resposta: O aparelho é o pluviômetro. Ele mede as chuvas e deve estar em local aberto para 
evitar que algo, em sua proximidade, impeça a captação da água da chuva pela boca do aparelho 
(abertura do funil). 

Os possíveis erros que podem aparecer nas respostas dos alunos referem-se ao desconheci-
mento do funcionamento do pluviômetro como aparelho para captar as águas da chuva e, assim, 
medir o índice pluviométrico. Neste caso, é preciso problematizar a questão de outra maneira. Faça 
um experimento de instalação de um pluviômetro com os alunos e proponha questões do tipo: Se 
houver árvores, construções ou quaisquer outros elementos perto da boca do pluviômetro, toda a  
água da chuva que cair no local será captada por ele? Verifique se os alunos conseguem identificar  
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que esses elementos vão interferir na captação das gotas de chuva, funcionando como um guarda-
chuva e, assim, os dados de medição não serão fiéis à quantidade de gotas de chuva que caíram.

Questão 10

Objetivo de aprendizagem

Perceber as iniciativas que contribuam para estabelecer o equilíbrio ambiental com base na 
verificação de alterações climáticas regionais.

Habilidade desenvolvida: EF08CI16

Resposta: A vantagem de as populações que moram em áreas de risco terem os pluviômetros é 
o aumento da possibilidade de se engajarem e desenvolverem iniciativas voltadas à prevenção de 
desastres naturais, o que desperta a consciência sobre as possíveis questões relacionadas às altera-
ções climáticas, e a iniciativas que contribuam para estabelecer o equilíbrio ambiental. Talvez ocor-
ram erros nas respostas dos alunos por não conseguirem estabelecer relação entre alterações cli-
máticas e aumento da ocorrência ou intensificação dos desastres naturais. Neste caso, é preciso re-
tomar e reforçar explicações sobre as consequências do aquecimento global, alterações climáticas e 
intensificação de fenômenos atmosféricos (chuvas, por exemplo, em áreas de risco). Leia com eles o 
texto  “Mudanças  climáticas:  estudo  comprova  alteração  de  padrão  de  chuvas  no  Sudeste”
(disponível em: <www.akatu.org.br/noticia/mudancas-climaticas-estudo-comprova-alteracao-de-
padrao-de-chuvas-no-sudeste/>; acesso em: 8 jul. 2018). Em seguida, solicite que façam pesquisas 
sobre os problemas causados pela intensificação das chuvas nas cidades (enchentes, alagamentos) 
e em áreas de risco, como encostas de morro etc. (desmoronamento, deslizamento do solo e des-
moronamento ou soterramento de construções etc.).  Instrua-os a pesquisar,  selecionar e coletar 
imagens de exemplos, montar cartazes com essas imagens e criar legendas mencionando as causas 
e os efeitos. 

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em relação 

aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das respectivas competências e habilidades.

As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de suficiên-
cia dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles são de  
responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar nos 
estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de um am-
plo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas.

O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosse-
guir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificulda-
des adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação das questões de acompanhamento da aprendizagem

Questões
Porcentagem 

de acerto
Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e 
organização do texto 

de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

      Questão de múltipla escolha.

Avaliação de desempenho

Critérios
Intervalos de valor

Desempenho
 insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
 suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA)

[8-10]

Compreendeu como funciona a circu-
lação atmosférica das massas de ar.

Entendeu por que ocorre o aquecimen-
to desigual da Terra.

Diferenciou clima de estado de tempo.

Construiu um pluviômetro e entendeu 
seu funcionamento.

Compreendeu como funcionam alguns 
instrumentos utilizados para a previ-
são do tempo.
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Compreendeu como são feitas as pre-
visões meteorológicas.

Diferenciou efeito estufa de aqueci-
mento global.

Relacionou aquecimento global às mu-
danças climáticas.

Discutiu iniciativas que contribuam 
para estabelecer o equilíbrio ambiental.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e o 
professor.

Demonstrou organização e empenho 
no desenvolvimento nas atividades 
extraclasse.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para favorecer a pró-
pria aprendizagem.

Desempenho geral 
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:___________________________________________________ Ano/Turma:______

Professor:_______________________________________________ Data: ___/___/____

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho 
insuficiente (DI)

Desempenho 
suficiente (DS)

Desempenho 
adequado (DA)

Desempenho na Sequência 
didática 1

Desempenho na Sequência 
didática 2

Desempenho na Sequência 
didática 3

Desempenho geral 
bimestral

2. Avaliação das questões de acompanhamento da 
aprendizagem

Avaliação das questões de acompanhamento da aprendizagem

Questões
Porcentagem 

de acerto
Uso correto 

dos conceitos

Uso de 
palavras-
-chave

Qualidade e organi-
zação do texto de 

resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7
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Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

         Questão de múltipla escolha.

3. Avaliação de aprendizagem bimestral
Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho 
insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho ade-
quado (DA)

[8-10]

Compreendeu como funciona a circulação 
atmosférica das massas de ar.

Entendeu por que ocorre o aquecimento 
desigual do planeta Terra.

Diferenciou clima de estado de tempo.

Construiu um pluviômetro e entendeu 
seu funcionamento.

Compreendeu como funcionam alguns 
instrumentos utilizados para a previsão 
do tempo.

Compreendeu como são feitas as 
previsões meteorológicas.

Diferenciou efeito estufa e aquecimento 
global.

Relacionou aquecimento global a mudan-
ças climáticas.

Discutiu iniciativas que contribuam para 
estabelecer o equilíbrio ambiental.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e o pro-
fessor.

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento nas atividades extraclas-
se.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para favorecer a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral 
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Projeto integrador 

3o bimestre

A previsão do tempo no dia a dia

Introdução
Este  projeto  visa  valorizar  a  existência  e  a  utilidade  da  meteorologia  para  as  sociedades. 

Propõe, ao longo de seu encaminhamento, a reflexão sobre os usos da observação meteorológica 
no meio social. Sua proposta está diretamente relacionada com a habilidade EF08CI15 de Ciências; 
desse modo, sugere-se que o professor de Ciências e os alunos compartilhem a organização e a 
execução das atividades.

Ao longo de seu desenvolvimento, o projeto ainda propõe reflexões relacionadas a outros com-
ponentes curriculares, como as habilidades EF08GE01 e EF08GE03 de Geografia, discutindo como 
o clima e as mudanças do tempo poderiam influenciar os seres humanos na Pré-História e suas ro-
tas de migração para diferentes locais; as habilidades EF69LP06 e EF69LP38 de Língua Portugue-
sa, para organizar os dados e as informações pesquisados e produzir textos informativos; as habili-
dades EF08MA04 e EF08MA23 da disciplina de Matemática, para a realização de cálculos de por-
centagens e construção de gráficos; e a habilidade EF69AR06, para o desenvolvimento de cartazes 
e fôlderes.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto Integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente as habilidades da área 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF08CI15. Entretanto, é 
necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de Matemática, 
Língua Portuguesa e Artes, no desenvolvimento de ações próprias dessas áreas, a fim de possibili -
tar o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem desenvolvidas nesse projeto.

Duração
10 aulas

Produto final
Material de divulgação (cartazes, fôlderes,  blog da escola) sobre previsão do tempo e sua im-

portância para a sociedade.

Temas Transversais 
Meio Ambiente e Pluralidade Cultural.

Objetivos
• Compreender o papel da meteorologia de forma direta e indireta no dia a dia.

• Reconhecer o papel do clima e do tempo na vida das sociedades.
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• Conceber e construir cartazes e fôlderes para reflexão e transposição científica a respeito da atu-
ação da meteorologia no cotidiano.

• Relacionar habilidades matemáticas, artísticas e textuais para apresentar dados e ideias.

• Identificar as principais variáveis relacionadas à previsão do tempo.

• Conhecer os fenômenos naturais relacionados à meteorologia.

Competências gerais
1, 2,4, 6, 7, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 5, 6 e 8

(BNCC p. 322).

Competências específicas de Geografia
1, 2, 3, 5 e 6

(BNCC p. 364).

Competências específicas de Língua Portuguesa
2, 3, 6, 8 e 10

(BNCC p. 85).

Competências específicas de Matemática
2, 4, 5, 6 e 8

(BNCC p. 265).

Competências específicas de Arte
4, 5 e 8

(BNCC p. 196).

Integração disciplinar
Para avançar da multidisciplinaridade para a interdisciplinaridade por meio dos projetos, a pa-

lavra-chave é problematização. Sem isso, como identificar quais objetos do conhecimento e habili-
dades são efetivamente necessários para o entendimento da questão e assim garantir a inserção 
significativa e realmente articulada das disciplinas? Nem todo projeto articula todas as disciplinas. 
Ao partir de temas isolados, geralmente se gasta tempo com atividades desarticuladas e com pou-
co significado para a aluno (como a simples preparação de cartazes e maquetes para serem exibi-
dos). Com a problematização como ponto de partida, há uma questão a ser investigada, as discipli-
nas não são “convocadas” para ajudar a resolver o problema. A problematização também orienta 
para o tempo, espaços e recursos necessários, em razão das atividades que serão demandadas. Um 
projeto não precisa durar o ano todo. Há muitos contextos e questões interessantes que podem ge-
rar projetos e possibilitam acionar conteúdos curriculares diferentes, não tendo sentido forçar a in-
serção de tudo a ser aprendido num único projeto. Além de um produto final, pode-se planejar  
produtos intermediários, que permitam identificar o progresso das aprendizagens dos alunos.
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Vale lembrar que projetos interdisciplinares devem estar, de fato, inseridos no currículo, mobili-
zando objetos do conhecimento e habilidades do plano curricular para o ano letivo em questão. Ativi-
dades como projetos ajudam a ampliar o próprio conceito de aula e de currículo, desmistificando a 
ideia de que um trabalho de campo, uma entrevista com a comunidade ou a exibição de um filme com 
debate não sejam aulas/atividades curriculares e, principalmente, situações de aprendizagem. 

Quando não há o cuidado de garantir a inserção do projeto no currículo, pode-se mobilizar os 
alunos e a comunidade, mas não há foco nas aprendizagens previstas e necessárias, comprometen-
do a função social da escola. Por fim, destaca-se que, sem diversidade de estratégias, as diferentes 
competências e habilidades não são desenvolvidas nem avaliadas.

O presente projeto – com enfoque interdisciplinar – pode ajudar no desenvolvimento de habili-
dades de diferentes componentes curriculares.

• A habilidade EF08CI15 de Ciências, que tem o objetivo de contribuir para o aprendizado do 
aluno referente às principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e a mensuração da 
pressão atmosférica local por meio de um barômetro caseiro.

• As habilidades EF08GE01 e EF08GE03 de Geografia, para descrever as características das ro-
tas de dispersão e mobilidade espacial das populações humanas.

• As habilidades EF69LP06 e EF69LP38 de Língua Portuguesa, para organizar os dados e infor-
mações pesquisados e produzir textos informativos.

• As habilidades EF08MA04 e EF08MA23 de Matemática, para análise e representação de dados 
coletados.

• A habilidade EF69AR06 de Arte, para o desenvolvimento de materiais de divulgação físicos.

Além disso, estudos têm destacado o fato de que o ambiente escolar, por contemplar uma rede 
complexa de relacionamentos interpessoais e intergrupais, representa um espaço favorável ao de-
senvolvimento de habilidades sociais que resultam na diminuição dos conflitos interpessoais e 
promovem a valorização da escola e do professor, baseados no desenvolvimento de relações efeti-
vas entre educadores e alunos, importantes para a vida em grupo. Essas habilidades provavelmen-
te favorecerão relações pessoais e profissionais mais produtivas, satisfatórias e duradouras, além 
de bem-estar físico e mental. Projetos integradores como este aqui proposto, no ensino de Ciências, 
contemplam diversas atividades que podem colaborar para o desenvolvimento de habilidades so-
ciais, destacando-se as que promovem ações em equipe, discussão de ideias e resultados, realiza-
ção de atividades práticas, entrevistas com colegas e comunidade, dentre outras. 
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Disciplina
Objetos de 

conhecimento
Habilidades desenvolvidas

Ciências Clima
EF08CI15 – Identificar as principais variáveis 

envolvidas na previsão do tempo e simular situações 
nas quais elas possam ser medidas.

Geografia

Distribuição da população 
mundial e deslocamentos popu-

lacionais

EF08GE01 – Descrever as rotas de dispersão da 
população humana pelo planeta e os principais fluxos 
migratórios em diferentes períodos da história, 
discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-
naturais associados à distribuição da população 
humana pelos continentes.

Diversidade e dinâmica da po-
pulação mundial e local

EF08GE03 – Analisar aspectos representativos da 
dinâmica demográfica, considerando características da 
população (perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial).

Língua 
Portuguesa

Relação do texto com o contexto 
de produção e experimentação 

de papéis sociais

EF69LP06 – Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, 
fotorreportagens, reportagens, reportagens 
multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de 
opinião de interesse local ou global, textos de 
apresentação e apreciação de produção cultural – 
resenhas e outros próprios das formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, 
gameplay, detonado etc. – e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender 
as condições de produção que envolvem a circulação 
desses textos e poder participar e vislumbrar 
possibilidades de participação nas práticas de linguagem 
do campo jornalístico e do campo midiático de forma 
ética e responsável, levando-se em consideração o 
contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e 
autor, de consumidor e produtor.

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 

apresentações orais

(EF69LP38) – Organizar os dados e informações 
pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando 
em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as 
características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também 
elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à 
exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – 
memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea.

Matemática Gráficos de barras, colunas,
 linhas ou setores e seus ele-

mentos constitutivos e adequa-
ção para determinado conjunto 

EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos de 
gráficos para representar um conjunto de dados de 
uma pesquisa.
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de dados

Porcentagem
EF08MA04 – Resolver e elaborar problemas, 

envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso 
de tecnologias digitais.

Arte Processos de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes 
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de 
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 
de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

Material:
• roteiro de entrevista;
• cartolina, canetas coloridas, lápis de várias cores, régua e borracha;
• projetor multimídia;
• computadores com acesso à internet;
• 3 tesouras sem ponta;
• 3 lápis;
• 3 fitas adesivas;
• 3 balões de festas (não importa a cor);
• 3 potes de vidro;
• 3 folhas de papel em branco;
• 3 elásticos do tipo usado em escritório;
• 3 canudos de plástico.

Material complementar para o professor

Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp – Ipmet. Disponível em:

 <www.ipmet.unesp.br>. Acesso em: 17 jun. 2018. 

Apresenta detalhes técnicos sobre a previsão do tempo.

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Disponível em: <https://www.cptec.inpe.br/>. Acesso em: 
17 jun. 2018.

Contém informações relevantes sobre meteorologia e previsão do tempo, bem como acesso a informações de 
âmbito histórico a respeito do tema.

OLIVEIRA, M. J. de et al. História geológica e Ciência do clima: métodos e origens do estudo dos ciclos 
climáticos na Terra. Terræ. n. 12, 2015. Disponível em: <www.ige.unicamp.br/terrae/V12/PDFv11/T056-1.pdf>. 
Acesso em: 29 maio 2018.

Esse artigo discute conhecimentos e informações sobre mudança climática e a hipótese do aquecimento global 
antropogênico, defendido por muitos autores e veículos de comunicação.
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Como fazer

Etapa 1 – Levantamento de concepções e construção de 
um barômetro

Esta etapa tem como objetivo investigar os conhecimentos prévios dos alunos, os modelos men-
tais que utilizam como explicação para os fenômenos que os cercam. Esses modelos influenciam o 
processo de aprendizagem e, por isso, ainda hoje são tema de pesquisas, especialmente na área de 
ensino de Ciências.

Também é o momento de propor pesquisas sobre as principais variáveis relacionadas à previ-
são do tempo e promover a reflexão sobre sua importância nas atividades do dia a dia. Além disso, 
durante seu encaminhamento, é proposta a construção e o acompanhamento de um barômetro 
para compreender as variações do clima local.

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para a realização da pesquisa e elaboração de apresentações 
propostas nestas aulas.

Inicie perguntando aos alunos sobre a influência direta e indireta da meteorologia e da previ-
são do tempo na vida deles. Esse tipo de observação pode contribuir e nortear o professor a respei-
to das questões que podem ser trabalhadas com maior profundidade, e que possam contribuir para 
a elaboração do roteiro de entrevista que será proposto futuramente. Para isso, pergunte:

• Ao se preparar para uma viagem ou passeio, você ou seus familiares procuram a previsão do 
tempo para o destino que escolheram?  

• O estado do tempo pode interferir no que você costuma fazer durante seu dia a dia? Por quê?

• A previsão do tempo influência nas atividades da sociedade (agricultura, pecuária, aeronáuti-
ca, etc.)?

• Você deixa de realizar alguma atividade habitual se estiver chovendo ou se o tempo estiver 
bastante seco? Por quê?

Em uma breve dinâmica, com os alunos organizados em círculo, ouça as respostas deles e veri-
fique se conseguem identificar a importância da previsão do tempo para as diversas atividades da 
sociedade. Nesse momento, comente que saber como será o tempo durante os dia pode influenciar 
as ações, as escolhas sobre quais roupas serão usadas, ou se as condições são favoráveis para plan-
tar, colher, viajar, passear em local aberto, ir à praia, andar de bicicleta etc.

Depois, mencione que é comum as pessoas confundirem os termos tempo e clima. Proponha 
como objeto de pesquisa a seguinte pergunta:

• Qual a diferença entre clima e tempo?

Oriente-os para realizar uma pesquisa rápida nos livros disponíveis ou, se houver disponibili-
dade, na internet utilizando o celular. Ouça as respostas, avaliando se conseguem diferenciar os 
termos corretamente. Se necessário, faça um fechamento conceitual, ilustrando, exemplificando e 
esclarecendo dúvidas. Depois da discussão em sala de aula sobre os termos, peça aos alunos que 
registrem os conceitos e exemplos.
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Informações para o professor
• Tempo

Indica o estado atmosférico em determinado lugar e tempo, ou seja, a situação de um momento. 

• Clima

É o conjunto de condições atmosféricas características de determinada região, ou seja, um padrão de 
variações de tempo de um determinado local.

Em seguida, retome a discussão sobre a importância da previsão do tempo para algumas ativi-
dades, como a agricultura e a pecuária. E incentive a reflexão sobre como a observação e o conheci-
mento do clima interferiram no comportamento dos grupos humanos durante a história e na sua 
capacidade de cultivar e domesticar animais. Essa etapa prepara o terreno para a problematização 
que será o cerne deste projeto integrador:

Na Pré-História, o ser humano não tinha os conhecimentos que tem hoje sobre o clima e o tem-
po. Isso pode ter influenciado as técnicas que ele usava para obtenção de seus alimentos (coleta,  
cultivo, criação, caça etc.)?  Como?

Peça que registrem suas respostas/hipóteses no caderno para posteriormente consultá-las. 

Essa problematização se desdobrará em perguntas norteadoras, que demandarão pesquisa na 
internet e em outras fontes confiáveis para investigar esses questionamentos e assim mobilizar con-
ceitos e habilidades de outras disciplinas, principalmente os relacionados à História e Geografia. 
Para ampliar a abordagem da questão, sugerimos que organize a turma em grupos com diferentes 
focos na investigação.

Grupo 1: O clima e o nomadismo na Pré-História

• O que é nomadismo? Como ele funcionava? Quanto tempo durou?
• Existia plantio de alimentos? E criação de animais?
• O clima influenciava os grupos humanos de algum modo?
Grupo 2: Transição do nomadismo para o sedentarismo

• O que é sedentarismo? Como ele funciona?

• Quais fatores influenciaram a transição do nomadismo para o sedentarismo? O clima influen-
ciou algum deles?

• No sedentarismo existia plantio de alimentos? E criação de animais? 

Informações para o professor

Alerte os grupos 1 e 2 que o foco da pesquisa deve ser a influência do clima na migração e na fixação de 
populações humanas.

Há uma relação multicausal associada ao sedentarismo do ser humano, como a disponibilidade de 
alimento, a domesticação de animais e plantas, a presença de água e o atendimento de outras necessidades 
(bens de consumo). É importante que os grupos foquem na observação de como o clima influenciou cada 
uma desses aspectos. O intuito da atividade é que os alunos compreendam que o clima não foi a principal 
causa das migrações humanas, mas influenciou o processo.

Grupo 3: A previsão do tempo

• O que é meteorologia? Qual é sua relação com a previsão do tempo?

• Quais são as principais variáveis na previsão do tempo? Como são medidas?
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• Como a previsão do tempo funciona?

• Quais são suas aplicações?

• Quais os principais centros responsáveis pela previsão do tempo em nossa região?

Grupo 4: Relação ser humano e fenômenos naturais (tempestades, tornados etc.) e a importância 
da previsão do tempo.

• Quais são os fenômenos meteorológicos?

• Quais são os fenômenos naturais não relacionados à meteorologia?

• Quais são os fenômenos meteorológicos mais comuns no Brasil?

Recursos para o professor
Prepare-se previamente para a apresentação e discussão dos grupos. A seguir, sugestões de materiais que 

poderão auxiliá-lo.

• INSTITUTO Nacional de Pesquisas Espaciais/CPTEC. Fenômenos naturais. Fenômenos naturais. CPTEC. 
Disponível em: <www.cptec.inpe.br/curiosidades/pt>. Acesso em: 18 jun. 2018.

Comenta os fenômenos naturais relacionados ou não à meteorologia.

• JUSTO FILHO, J. F.; PIQUEIRA, J. R. C. Engenharia das catástrofes: entre o determinístico e o 
imponderável. Estudos avançados, v. 27, n. 77, 2013.

Discute a capacidade de previsão e determinação de alguns fenômenos naturais.

• Como é feita a previsão de tempo. Inpe. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/glossario.shtml>. Acesso 
em: 18 jun. 2018.

Contém diferentes informações relacionadas à meteorologia, por exemplo, como é feita a previsão de clima, 
diferença entre tempo meteorológico e clima, fenômenos atmosféricos etc.

Instrua os grupos a pesquisar os dados em fontes confiáveis, como  sites governamentais e 
universidades, e com os dados elaborar uma apresentação em slides. Converse sobre a importância 
de selecionar imagens que simulem situações nas quais as variáveis climáticas possam ser medidas e 
corroborem as argumentações dos grupos, além de selecionar dados por meio da leitura e interpre-
tação de textos para auxiliá-los durante as apresentações. Ressalte a importância de não copiar textos 
prontos, mas utilizá-los a fim de obter informações para a elaboração de textos autorais. Estipule que 
a pesquisa e a elaboração da apresentação sejam realizadas no tempo restante da aula. 

Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Converse previamente com os professores de História e Geografia para participarem da apresentação e 
discussão dos grupos. Essa integração será importante para discutir as características das rotas de dispersão 
das populações humanas durante a história e sua capacidade de mobilidade espacial, além de ser possível 
relacionar esses fatos com as características atmosféricas das regiões. 

Reserve previamente a sala de informática para as apresentações e para a realização da pesquisa ao final 
da aula.

Inicie solicitando aos grupos que, um por vez, apresentem as informações pesquisadas à tur-
ma. Seria muito proveitoso eles compartilharem as pesquisas, debaterem e defenderem posiciona-
mentos e ideias. Você, professor, deve fazer a mediação das trocas de opiniões, redirecionar rumos 
da discussão quando necessário, destacar conceitos fundamentais e fazer os fechamentos com sín-
tese das principais ideias. 
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Avalie se os grupos identificam que o tempo e o clima influenciaram as migrações do ser hu-
mano, na Pré-História, em busca de condições favoráveis para sobrevivência e de abrigo e alimen-
tos. E que também influenciou o sedentarismo, pois o ser humano aprendeu a observar quais os  
momentos favoráveis para o plantio e a colheita e assim passou a desenvolver a agricultura. 

Nesse momento, é importante a atuação dos professores de História e Geografia para promo-
ver a reflexão sobre os outros aspectos que influenciaram o sedentarismo humano, por exemplo, a 
observação dos ciclos de vida dos vegetais e animais e a coleta de sementes. Além disso, aproveite 
esse momento para discutir sobre as rotas migratórias dos seres humanos e sua capacidade de 
adaptação a diversos ambientes, promovendo uma ampla distribuição no globo terrestre, em áreas 
com climas extremos, como na África e em regiões árticas. 

Depois, peça a eles que relacionem os dados apresentados com suas concepções iniciais e hipó-
teses discutidas nas aulas 1 e 2 e registradas por escrito. Incentive-os a compartilhar as informações 
que corroboraram ou não o que disseram anteriormente. O que mudou após a investigação realiza-
da? Para finalizar, avalie se os alunos conseguiram identificar as principais variáveis relacionadas à 
previsão do tempo e os instrumentos utilizados para cada variável, como temperatura (termôme-
tro), pressão (barômetro), velocidade (anemômetro) e umidade (higrômetro), e como a análise des-
sas variáveis auxilia a previsão do tempo e impede acidentes causados por fenômenos naturais, 
como ciclones e furacões. Se necessário, dê explicações e tire dúvidas.

Aulas 5 

Dicas de organização

Providencie previamente os materiais necessários para a confecção do barômetro caseiro.

Inicie encaminhando os alunos até o laboratório de Ciências. Solicite que eles se organizem em 
três grupos e explique que a proposta é confeccionar um barômetro caseiro. Retome que, como vis-
to nas apresentações das aulas 3 e 4, esse aparelho tem a função de mensurar a pressão atmosféri-
ca, que é uma variável meteorológica utilizada na previsão do tempo. 

Esclareça que o intuito é eles confeccionarem os barômetros e os observarem por, no mínimo, 
uma semana, anotando as variações e sempre as relacionando com as características do tempo no 
dia da observação. Para que as diferenças de pressão sejam bem evidentes, é importante que as lei-
turas sejam realizadas durante um período em que haja dias ensolarados e chuvosos. Essa ativida-
de possibilitará aos alunos construiram modelos que permitirão relacionar os dados observados 
com o clima local da escola.

Informações para o professor
O barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica, ou seja, a força exercida pela 

massa do ar sobre os corpos em nosso planeta.

Inventado por Evangelista Torricelli, um físico e matemático italiano do século XVII. Esse cientista pôde 
demonstrar a existência da pressão atmosférica e ainda medi-la. Com o passar dos anos e com o 
desenvolvimento tecnológico, o barômetro passou por diversas alterações, desde a sua concepção por 
Torricelli até hoje ele ainda é utilizado como uma importante ferramenta da ciência moderna, com 
implicações no âmbito da pesquisa.

Com a utilização do barômetro caseiro, pode-se aferir uma alteração climática, comparando medidas com 
padrões específicos e prever uma mudança no tempo.

Distribua o roteiro a seguir e auxilie os alunos na confecção dos modelos.
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Roteiro de atividade prática 

Construindo um barômetro

Material:
• 1 tesoura sem ponta;

• 1 lápis;

• 1 fita adesiva;

• 1 balão de festa (não importa a cor);

• 1 pote de vidro;

• 1 folha de papel em branco;

• 1 elástico do tipo usado em escritório;

• 1 canudo de plástico.

Procedimentos
1. Para deixar o balão mais fácil de manusear, encha-o cuidadosamente para que não estoure e 

depois o esvazie lentamente.

2. Após lassear o balão, corte a parte do bico e descarte.

3. Use o balão como tampa, prendendo-o com o elástico na boca do pote.

4. Utilize a fita adesiva para prender uma das pontas do canudo em cima da tampa feita com o 
balão. A ponta do canudo deve ficar a distância de um quarto de seu diâmetro. E a maior 
parte do canudo deve ficar para fora do pote. 

5. Fixe a folha de papel com a fita adesiva em uma parede da sala de aula em que não haja ex-
posição direta à luz solar e não seja local de passagem de pessoas.

6. Encoste a ponta do canudo na folha e faça a marcação da posição inicial do canudo com o 
lápis.

Observação: O ideal é que não haja passagem de ar entre os espaços interno e externo do pote. 

Atividades

1. Observe o barômetro durante uma semana. Anote na folha fixada na parede a marca-
ção de cada dia e preencha a tabela a seguir relacionando as marcações com o tempo 
local.

Dia
Descrição da posição 

do canudo
Descrição 
do tempo

1

2
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3

4

5

6

7

2. Analise os dados da tabela, faça pesquisa em livros ou na internet e responda:

a) O canudo movimenta-se em dias ensolarados? E em dias chuvosos? De que modo? 
Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Durante as observações, foi possível prever quando o tempo estava prestes a mu-
dar?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Qual é a aplicação do barômetro no cotidiano das pessoas?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
 

Informações para o professor

Se possível, leve um termômetro para deixar à disposição dos alunos e solicite que tentem fazer as leituras 
do barômetro a uma mesma temperatura para obter resultados mais consistentes. Explique a eles que 
quando o ar é aquecido, ele expande;  quando resfria, contrai, podendo a temperatura, portanto, ser um fator 
de influência na leitura dos resultados.

Fique atento durante as aulas, pois é possível observar uma pequena mudança na posição do 
canudo momentos antes de uma mudança no tempo. No caso de perceber que no decorrer do dia  
poderá chover, instrua os alunos a observar seus barômetros e fazer anotações.

Após o período das observações, retome com eles as anotações e as respostas às atividades.  
Avalie se compreenderam que o barômetro mensura a pressão atmosférica; dessa forma, o canudo 
movimenta-se para cima ou para baixo, de acordo com a pressão local. Em dias quentes, a pressão 
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atmosférica está alta, assim o canudo se movimenta para cima. Em dias frios ou chuvosos, a pres-
são está mais baixa, dessa forma o canudo se movimenta para baixo. O barômetro é uma ferramen-
ta da previsão do tempo de uso bastante amplo, pois possibilita desde nos prevenirmos em caso de 
previsão de chuva, dias muito quentes ou frios, sendo até utilizado em pesquisas científicas.

Etapa 2 – Entrevista 
Esta etapa tem como objetivo realizar uma entrevista com a população local da escola para ve-

rificar seus conhecimentos sobre a previsão do tempo e sua aplicabilidade na sociedade. Além da 
coleta de dados, propõe-se a análise utilizando habilidades matemáticas como cálculo de porcenta-
gem e apresentações orais dos resultados.

Aula 6

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Língua Portuguesa para ele auxiliar na elaboração das questões 
das entrevistas, na compreensão do estilo textual, na orientação sobre comportamento e abordagem durante 
a atividade.

Inicie retomando as discussões realizadas nas aulas anteriores sobre a influência do tempo no 
dia a dia da sociedade. Incentive os alunos a refletir sobre quais seriam os conhecimentos da popu-
lação local sobre o tempo, o clima e a previsão do tempo. Pergunte-lhes:

• Será que a população em geral sabe como funciona a previsão do tempo? E sua aplicabilidade?

• Será que a população em geral conhece os centros especializados em previsão do tempo da 
nossa região?

Ouça as respostas e, nesse momento, proponha uma atividade de entrevista com a população 
das proximidades da escola para investigar seus conhecimentos. Incentive a participação de todos 
na elaboração das perguntas e instrua os alunos a se dividirem em grupos de três e entrevistar, no 
mínimo, cinco pessoas. Converse com a turma sobre como realizar a abordagem ao entrevistado, a 
importância de explicar os objetivos da pesquisa e o tempo que deve ser despendido para cada en-
trevista. Sugere-se que estipule um tempo curto, cerca de dez minutos para a explicação e a coleta 
de respostas.

As entrevistas poderão ser realizadas na calçada da escola, com a abordagem de pessoas que 
caminhem por perto. Caso não seja possível, a atividade pode ser alterada e proposta como tarefa  
de casa. Neste caso, os alunos levarão os roteiros para entrevistar amigos, parentes ou outras pes-
soas que acharem interessantes. 

Durante a atividade é importante que os alunos sejam acompanhados ou monitorados por 
adultos. Instrua-os também a utilizar uniformes para dar identidade ao grupo.

Segue a sugestão de roteiro e método de entrevista, que poderão ser alterados de acordo com a 
necessidade e o perfil da turma. Esclareça aos alunos que a coleta dos dados pessoais possibilitará que 
eles avaliem se a mudança do tempo interfere ou não na vida do entrevistado e na sua profissão. 
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Roteiro de entrevista

Dados gerais 

Idade:

Profissão:

Perguntas

1. Você acompanha a previsão do tempo? 

 (     ) Sim.  (     ) Não.

2. Saberia informar qual é a instituição responsável pela previsão do tempo local? 
Se sim, qual?

(     ) Sim. Qual? ________________    (     ) Não.

3. Saber como será o tempo ao longo do dia influencia na sua profissão ou nas ativi-
dades do dia a dia?

(     ) Sim. De que modo? _______________   (     ) Não.

4. Você sabe quais são as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo?

(     ) Sim. Quais? ________________   (     ) Não.

Aula 7 e 8 

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Matemática para auxiliar na análise dos resultados das 
entrevistas. E reserve previamente a sala de informática para utilizar computadores com ferramentas de 
construção de gráficos.

Inicie a aula solicitando que os grupos organizem os dados de suas entrevistas. Peça a ajuda do 
professor de Matemática para orientar como a turma poderá analisar os resultados da entrevista, 
considerando os resultados de todos os grupos.

Informações para o professor

Seguindo o roteiro de entrevista proposto na Aula 6, os alunos poderão realizar a análise de porcentagem 
de respostas Sim e Não. E também verificar as frequências de respostas específicas, por exemplo, quantas 
pessoas acertaram a instituição que é responsável pela previsão do tempo local, de que modo a previsão do 
tempo influencia o dia a dia e quais as variáveis relacionadas à previsão do tempo mais citadas. 

Depois, leve os alunos para a sala de informática e, com o professor de Matemática, auxilie-os 
a construir gráficos que expressem de maneira adequada os resultados da pesquisa.
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Promova uma discussão sobre os dados obtidos e a interpretação dos gráficos. Peça a eles que 
verifiquem se a maior parte dos entrevistados tinha conhecimento das variáveis relacionadas à pre-
visão do tempo ou não e se tinham conhecimento de sua importância no cotidiano.

Para finalizar, solicite aos grupos que elaborem um relatório geral das entrevistas, com objeti-
vo, material e métodos, resultados e discussão. Proponha que falem na discussão se os resultados 
das entrevistas corroboraram ou não suas concepções iniciais levantadas em sala de aula. Recolha 
a atividade e utilize como forma de avaliação ao final do projeto.

Etapa 3 – Produção de material para divulgação 
Esta etapa tem o objetivo de produzir materiais informativos para os pais, responsáveis e popu-

lação local da escola sobre a previsão do tempo e sua importância para as atividades da sociedade.

Aulas 9 e 10

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Língua Portuguesa e Arte para auxiliar na elaboração do 
material de divulgação, como cartazes, fôlderes e, se possível, no blog da escola.

Verifique o local da escola em que há grande fluxo de alunos, professores e pais e converse com a direção 
para reservar uma das paredes para fixar os cartazes.

Se for conveniente e houver disponibilidade de tempo, organize com a direção da escola a apresentação 
dos trabalhos às demais turmas, pais e responsáveis.

Inicie a aula conversando com os alunos sobre a importância de compartilhar o conhecimento 
adquirido com a sociedade. Além disso, todo projeto deve propor algum tipo de intervenção na re-
alidade. Comente que, ao compartilhar nossos conhecimentos, podemos ajudar pessoas que estão 
passando por alguma dificuldade, despertar a curiosidade e até mudar concepções equivocadas, 
de senso comum.

Retome os resultados das entrevistas e proponha que os alunos reflitam sobre quais conheci-
mentos e conteúdos abordados durante o projeto seriam interessantes compartilhar com os pais, 
responsáveis e a população local. Peça que se organizem em grupos e estipule um tempo para que 
conversem e elenquem quais tópicos gostariam de incluir em cartazes, fôlderes e no blog da escola 
(se houver) com o tema “Previsão do tempo”. 

Para a criação dos materiais de divulgação, converse previamente com o professor de Língua 
Portuguesa e Arte para auxiliar na escolha de estilos, imagens, cores e disposição de informações.

Informe aos grupos que nos cartazes e no blog é interessante que a abordagem visual tenham 
apelo maior, tendo em vista o espaço. Incentive a criatividade e proponha a elaboração de painéis 
ou pinturas. Ressalte a importância dos cartazes e do blog também contribuírem para o comparti-
lhamento de conhecimento. Sugere-se a criação de diversos cartazes com informações diferentes,  
como o resultado das entrevistas, a influência do tempo nas atividades realizadas pelo ser humano 
durante a história, diferença entre tempo e clima etc.

Já para os fôlderes, explique que é possível uma abordagem mais detalhada das informações. 
Sugere-se que eles elaborem diversos com temas diferentes, como também foi proposto para os 
cartazes. Por exemplo: o que é meteorologia, quais as principais variáveis na previsão do tempo, 
quais suas aplicações, quais os fenômenos meteorológicos mais comuns no Brasil etc.
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Solicite aos alunos que apresentem o esboço dos materiais para a correção de erros ortográficos 
e/ou conceituais e, depois, elaborem o material para exposição.

Quando os materiais estiverem prontos, peça aos alunos que os fixem nos locais previamente 
escolhidos, façam upload dos conteúdos no blog da escola e distribuam os fôlderes às demais tur-
mas, pais, responsáveis e amigos.

Caso seja possível, proponha que os alunos apresentem os materiais de divulgação às demais 
turmas da escola, explicando sobre cada tipo de material.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa, Geografia, História, Matemática e Arte avaliem, em conjunto, as atividades de-
senvolvidas, levando em consideração as discussões, a elaboração dos gráficos e relatórios, a esco-
lha de imagens, desenhos etc. Essas atividades podem ser avaliadas como produtos intermediários 
do projeto, possibilitando um acompanhamento da aprendizagem. Além disso, avaliam compo-
nentes de integração e participação dos alunos,  por exemplo, trabalho em grupo, interesse em 
aprender, criatividade e cuidado na realização das pesquisas, contribuição para a elaboração dos 
cartazes e fôlderes, entre outros.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Avaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Participei das atividades mencionando o 
que eu imaginava sobre previsão do tempo?

Realizei adequadamente as entrevistas?

Entendi os fenômenos naturais relacionados 
à Meteorologia?

Construí um barômetro caseiro e entendi o 
funcionamento dele?

Realizei e analisei os dados das entrevistas?

Participei da elaboração dos materiais de di-
vulgação?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em 

relação aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das respectivas competências e  
habilidades.

As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de suficiên-
cia dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles são de 
responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de 
um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades dife-
renciadas.

O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosse-
guir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificulda-
des adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
 insuficiente

(DI) [0-4]

Desempenho 
suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
adequado (DA) [8-10]

Participou das atividades compartilhando 
suas ideias sobre previsão do tempo.

Realizou adequadamente as entrevistas.

Construiu e compreendeu o funcionamento 
de um barômetro caseiro.

Coletou e analisou os dados das 
entrevistas.

Participou da elaboração dos materiais de 
divulgação.

Agiu com respeito com os colegas e o 
professor.

Demonstrou organização e empenho no 
desenvolvimento nas atividades 
extraclasse.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral 

Cronograma

Atividades
Etapa 1

(aulas 1 a 5)
Etapa 2

(aulas 6 a 8)
Etapa 3

(aulas 9 e 10)

Introdução ao tema “Meteorologia e previsão do 
tempo”

X

A importância da previsão do tempo para a 
sociedade

X X X

Construção de barômetro caseiro X

Entrevistas e análise de dados X

Desenvolvimento de material de divulgação X

Referências 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, 

2017.  Disponível  em:  <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2018.

Centro  de  previsão  do  tempo  e  estudos  climáticos.  Disponível  em:  <www.cptec.inpe.br/>. 
Acesso em: 25 maio 2018.

Instituto de pesquisas metereológicas. Disponível em: <www.ipmet.unesp.br/>. Acesso em: 22 
maio 2018.

Instituto Nacional de Metereologia. Disponível em: <www.inmet.gov.br/portal/>. Acesso em: 
22 maio 2018. 
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Plano de desenvolvimento do 4o bimestre
Este plano bimestral é composto de três sequências didáticas, um Projeto integrador e dez ati-

vidades de acompanhamento da aprendizagem.

No  quarto  bimestre,  destacam-se  seis  habilidades  da  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC), que são apresentadas e desenvolvidas na Unidade 4 do Livro do Aluno: EF08CI01, EF08-

CI02, EF08CI03, EF08CI04, EF08CI05 e EF08CI06, relacionadas aos objetos do conhecimento Fon-
tes e tipos de energia; Transformação de energia; Cálculo de consumo de energia elétrica; Circuitos 
elétricos; e Uso consciente de energia elétrica. As sequências didáticas foram elaboradas com o pro-
pósito de contemplar e favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades específicas, 
além de objetos do conhecimento relacionados a esses saberes.

Elas podem ser utilizadas paralelamente ao trabalho realizado com o Livro do Aluno ou de 
modo independente. Apresentam uma estrutura que possibilita incentivar o aluno e conhecer o seu 
repertório e, por isso, começam com a apresentação do tema, a contextualização e a problematiza-
ção dele. Ao final, os alunos devem ser capazes de identificar as principais fontes e os tipos de 
transformação de energia. Além disso, espera-se que saibam calcular o consumo de energia elétrica 
utilizando valores de potência de equipamentos eletroeletrônicos e seu tempo médio de uso. Dessa 
forma, ele estará apto a refletir sobre o consumo e o uso consciente de energia elétrica. Atingir es-
sas habilidades em suas totalidades, com igualdade, respeito à diversidade de posicionamentos, 
sem preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do Projeto in-
tegrador, que são apoiados em práticas pedagógicas promotoras de descobertas pessoais e apropri-
ação de saberes.
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RECURSOS PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO NO 4o BIMESTRE
Sequências 

didáticas
Objetos do 

conhecimento
Habilidades No livro do aluno

1. Energia: todos 
precisam dela!

Fontes e tipos de 
energia

Cálculo de consu-
mo de energia 
elétrica

EF08CI01- Identificar e classificar 
diferentes fontes (renováveis e não 
renováveis) e tipos de energia utilizados 
em residências, comunidades ou 
cidades.

EF08CI03- Classificar equipamentos 
elétricos residenciais (chuveiro, ferro, 
lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de 
acordo com o tipo de transformação de 
energia (da energia elétrica para a 
térmica, luminosa, sonora e mecânica, 
por exemplo).

Unidade 4- Matéria e 
energia.
Capítulo 12 – Fontes e 
tipos de energia 
Capítulo 13 - Trans-
formações de energia

2. O consumo 
energético dos 
equipamentos

Cálculo de consu-
mo de energia 
elétrica

Circuitos 
elétricos

Uso consciente de 
energia
 elétrica

EF08CI02- Construir circuitos elétricos 
com pilha/bateria, fios e lâmpada ou 
outros dispositivos e compará-los a 
circuitos elétricos residenciais.

EF08CI04- Calcular o consumo de 
eletrodomésticos a partir dos dados de 
potência (descritos no próprio 
equipamento) e tempo médio de uso 
para avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo doméstico 
mensal.

EF08CI05- Propor ações coletivas para 
otimizar o uso de energia elétrica em 
sua escola e/ou comunidade, com base 
na seleção de equipamentos segundo 
critérios de sustentabilidade (consumo 
de energia e eficiência energética) e 
hábitos de consumo responsável.

Unidade 4- Matéria e 
energia
Capítulo 14 – Energia 
elétrica e seus usos

3. Implicações so-
cioambientais da 
energia elétrica

Fontes e tipos de 
energia

Uso consciente de 
energia 
elétrica

EF08CI01- Identificar e classificar 
diferentes fontes (renováveis e não 
renováveis) e tipos de energia utilizados 
em residências, comunidades ou 
cidades.

EF08CI06 - Discutir e avaliar usinas de 
geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), 
suas semelhanças e diferenças, seus 
impactos socioambientais, e como essa 
energia chega e é usada em sua cidade, 
comunidade, casa ou escola.

Unidade 4- Matéria e 
energia.
Capítulo 12 – Fontes e 
tipos de energia 

PROJETO INTEGRADOR: A energia no cotidiano

Objetos do 
conhecimento

Habilidades desenvolvidas

Cálculo de
consumo de 
energia elétrica

EF08CI02 – Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros 
dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais.
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Circuitos 
elétricos

EF08CI04 – Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência 
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de 
cada equipamento no consumo doméstico mensal.

Uso consciente de 
energia elétrica

EF08CI05 – Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola 
e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de 
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo 
responsável.

Estratégia de leitu-
ra: apreender os 
sentidos globais 
do texto

EF69LP03 – Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática 
retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.

Relação do texto 
com o contexto de 
produção e experi-
mentação de pa-
péis sociais

EF69LP06 – Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de 
leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 
apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das 
formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais, 
gameplay, detonado etc. – e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa 
o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar 
possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do 
campo midiático de forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto 
da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis 
de leitor e autor, de consumidor e produtor.

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 
campanhas sociais

EF69LP09 – Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, 
causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de 
material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser 
produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que 
será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc.

Conversação
 espontânea

EF89LP27 – Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em 
momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.

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

Gráficos de barras, 
colunas, linhas ou 
setores e seus ele-
mentos constituti-
vos e adequação 
para determinado 
conjunto de dados

EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um 
conjunto de dados de uma pesquisa.

Elementos da 
linguagem

EF69AR04 – Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 
diferentes produções artísticas.

Contextos e
práticas

EF69AR03 – Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às 
linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, 
ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.
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Processos de 
criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Proposta de acompanhamento da aprendizagem (10 questões)

Proposições didáticas
Neste bimestre propõe-se atingir os objetivos listados a seguir.

1. Reconhecer as diferentes escalas de tempo envolvidas com a formação de recursos energéti-
cos fósseis, com o ciclo de vida humano e com os processos de transformação energética.

2. Analisar as fontes de energia renovável e não renováveis usadas no Brasil e no mundo, rela-
cionando-as com os recursos utilizados e o tempo de formação deles.

3. Refletir sobre os aspectos (sociais, econômicos, culturais e políticos) envolvidos na escolha 
de um recurso natural em detrimento de outro.

4. Comparar as transformações dos principais tipos de energia.

5. Classificar os tipos de conversão de energia dos principais aparelhos utilizados no cotidiano 
da escola, de casa e de seu entorno.

6. Aplicar a formalização matemática sobre a temática energética e as unidades de medida de 
energia e o Sistema Internacional de Unidades.

7. Calcular o consumo e o gasto energético doméstico e analisar os resultados obtidos.

8. Refletir sobre o uso racional da energia e seus aspectos sociais e econômicos no âmbito do-
méstico e coletivo e propor intervenções que a utilizem racionalmente.

9. Identificar os tipos de usinas associadas com a obtenção de energia elétrica.

10. Analisar e refletir sobre os impactos socioambientais positivos e negativos de cada tipo de
  usina. 

11. Realizar pesquisas e analisar informações.

12. Desenvolver o trabalho em grupo, o debate e a exposição das pesquisas e das ideias, além 
da formação de posicionamentos.

13. Identificar quais são os tipos de usinas utilizadas para gerar energia elétrica.

Esses objetivos representam a estrutura em que estão organizados os conteúdos e as habilida-
des previstos para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas nele fazem um recorte seletivo dos conteúdos explicitados 
no Livro do Aluno, de modo que a problematização do tema a ser estudado seja específica e con-
textualizada com facilidade, seguida de questionamentos para diagnosticar o repertório do aluno, 
direcionando as estratégias de busca, análise de informações e facilitando a apropriação dos con-
ceitos. Desse modo, valorizam-se as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, com interação do 
aluno com o conteúdo, proporcionando a ele oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científico é individual, mas é um processo catalisado por diversos 
fatores, com destaque para a interação entre alunos em um grupo, rodas de conversa, seminários, 
pesquisa na internet, debates e discussões. É fundamental considerar as diferenças entre os alunos 
para a definição de trabalhos individuais ou em grupos, como maior ou menor facilidade de enten-
dimento, oralidade, escrita e socialização.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



232

No caso específico da temática “Uso consciente de energia elétrica” é essencial buscar a com-
preensão e conscientização do uso de energia, no âmbito individual e coletivo, com o intuito de 
sensibilizar e gerar mudanças de atitudes para seu uso racional. Dessa forma, utilize problematiza-
ções e pesquisa para incentivar os alunos na busca de informações e, posteriormente, no comparti-
lhamento de ideias. Tendo isso em vista, listamos algumas sugestões específicas para o desenvolvi-
mento das habilidades propostas nesse bimestre.

EF08CI01

• Organize atividades de pesquisa sobre as fontes de energia renovável e não renovável.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias. 

EF08CI02

•Proponha experimentos que envolvam a construção de circuitos elétricos.

EF08CI03 

•Proponha atividades práticas investigativas sobre os tipos de transformação de energia.

EF08CI04 
•Apresente problematizações e as situações hipotéticas de consumo de diferentes aparelhos ele-

trodomésticos para os alunos praticarem os cálculos de consumo.

EF08CI05 
•Leve etiquetas de eficiência energética e apresente aos alunos.

• Forme rodas de discussão, proponha debates e incentive a elaboração de campanhas voltadas 
ao tema “Consumo responsável de energia”.

EF08CI06 

•Proponha problematizações e pesquisas sobre os impactos socioambientais relacionados à ge-
ração de energia.

• Selecione vídeos e documentários que abordam o tema.

Sugestão de recursos recorrentes
Durante o encaminhamento deste material, é fundamental adotar algumas atividades recor-

rentes em sala de aula que visem trabalhar satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as 
específicas de Ciências da Natureza. A seguir estão elencadas algumas sugestões.

• Incentive os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens, simulações.

• Proponha pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilha-
mento de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo a criar um ambi-
ente colaborativo e autônomo entre os alunos.

• Auxilie e incentive a elaboração de campanhas, eventos e exposições para o compartilhamento 
de informações com a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentive a produção de textos autorais e inéditos, em vez da cópia de textos prontos, e a di-
vulgação aos colegas ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhe as atividades que envolvem interpretações de texto. Verifique se há dificuldades 
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxilie os alunos quando necessário. Monte 
com eles um glossário de termos científicos referentes à energia.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



233

A utilização de recursos recorrentes facilita ao professor a identificação rápida das dificuldades 
de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replanejamento das au-
las e superação das dificuldades apresentadas. Sugere-se, desse modo, a utilização de atividades 
diversificadas com retomada dos conteúdos essenciais que não foram satisfatoriamente apreendi-
dos pelos alunos. 

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, soci-

al, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

4. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

5. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

6. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do pla-
neta.

7. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

8. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenci-
alidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

9. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza a serem alcançadas
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 

científico como provisório, cultural e histórico.
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2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, 
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo 
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a 
si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos soci-
ais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas 
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar 
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 322)

Recursos para o professor

TUNDISI, Helena da Silva Freire. Usos de energia: alternativas para o século XXI. São Paulo: Atual, 2014.

O livro aborda desde a história das técnicas para dominar os diversos tipos de energia até a atual crise 
energética.

LEITE, Antônio Dias. Eficiência e desperdício da energia no Brasil. São Paulo: Elsevier, 2016.

Nessa obra, o tema da geração de energia no Brasil é visto da perspectiva do crescimento populacional 
e do aumento da atividade econômica. São abordados conceitos relacionados à energia, economia, clima e 
meio ambiente.

O que é essencial para avançar nos estudos
O objetivo das sequências didáticas é, de maneira seletiva, contemplar competências e habili-

dades específicas de conteúdos e atitudes que são fundamentais para os alunos terem condições de 
continuar os estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização, apropriação e construção de sabe-
res e conhecimentos, habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e e valores para 
resolver demandas complexas do cotidiano no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. As-
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sim, as sequências didáticas buscam maior efetividade nas aprendizagens essenciais que devem 
ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.

1. EF08CI01  – Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de 
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.

2. EF08CI02 – Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos 
e compará-los a circuitos elétricos residenciais.

3. EF08CI03 – Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, 
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a 
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).

4. EF08CI04 – Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos 
no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no 
consumo doméstico mensal.

5. EF08CI05 – Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou co-
munidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consu-
mo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.

6. EF08CI06 – Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, 
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas fundamentadas em seis habilidades da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetivos:  EF08CI01, EF08CI02, EF08CI03, 

EF08CI04, EF08CI05 e EF08CI06, Fontes e tipos de energia; Cálculo de consumo de energia elétrica; 
Circuitos elétricos e Uso consciente de energia elétrica. As sequências didáticas contemplam esses 
objetos e favorecem o desenvolvimento de habilidades específicas a eles relacionadas. Foram pla-
nejadas para uma duração de três a quatro aulas de aproximadamente 50 minutos, podendo ser 
adaptadas  pelo  professor.  Ao final  das  sequências  didáticas,  são  sugeridas  dez  questões  para 
acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas do padrão de resposta reorientações e 
sugestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento 
das habilidades propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído com base em questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de obter resultados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento crítico e para de-
senvolvimento do raciocínio lógico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explica-
ções com base em levantamento de hipóteses viáveis, sendo estas passíveis de testes por meio de  
observações ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais. 

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, em que parte do conteúdo é construído pelo próprio aluno. Sugere-se que sejam uti-
lizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além disso, elas podem 
ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e perfis das salas em que forem 
trabalhadas. 
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1. Energia: todos precisam dela!

Objetivos de aprendizagem
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

• Reconhecer as diferentes escalas de tempo 
envolvidas com a formação de recursos 
energéticos fósseis, com o ciclo de vida 
humano e compreender os processos de 
transformação energética.

• Analisar as fontes de energias renováveis e 
não renováveis usadas no Brasil e no mundo, 
relacionando-as com os recursos utilizados e 
o tempo de formação deles.

• Refletir sobre os aspectos (sociais, 
econômicos, culturais e políticos) envolvidos 
na escolha de um recurso natural em 
detrimento do outro.

• Comparar e comparar as transformações dos 
principais tipos de energia.

• Classificar os tipos de conversão de energia 
dos principais aparelhos utilizados no 
cotidiano da escola, de casa e de seu entorno.

Fontes e tipos de 
energia
Cálculo de consumo 
de energia elétrica

EF08CI01 - Identificar e classificar 
diferentes fontes (renováveis e não 
renováveis) e tipos de energia 
utilizados em residências, 
comunidades ou cidades.

EF08CI03 - Classificar equipamentos 
elétricos residenciais (chuveiro, 
ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira 
etc.) de acordo com o tipo de 
transformação de energia (da 
energia elétrica para a térmica, 
luminosa, sonora e mecânica, por 
exemplo).

Recursos para o professor

• Fontes de energia. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia>. (Acesso em: 9 
jun. 2018).

Duração
4 aulas.

Onde realizar
Sala de aula, sala de informática e dependências da escola.

Introdução do tema
Esta sequência didática propicia o contato dos alunos com os conhecimentos relacionados ao 

conceito de energia, proporcionado uma reflexão sobre as fontes e os tipos, o que são e quais são as 
energias renováveis e não renováveis, os motivos de utilizarmos um grupo ou outro na sociedade, 
os principais tipos de energia no Brasil e no mundo, além da classificação dos tipos de transforma-
ções que ocorrem nos equipamentos da escola e de suas residências.

Apesar de energia ser um conceito abstrato,  nas aulas de Ciências  ele pode ser facilmente 
exemplificado, já que abrange diferentes fenômenos da natureza, envolve escolhas e decisões no 
âmbito social, possibilitando a inter-relação de conteúdos, habilidades e práticas no desenvolvi-
mento das aulas. Nossa sociedade depende de diversas fontes de energia para manter as ativida-
des cotidianas, portanto, o estudo da energia em seu aspecto conceitual encontra muitos exemplos 
de aplicações no dia a dia dos alunos. 
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Essa temática é necessária e importante no ensino de Ciências para contribuir com o desenvol-
vimento de habilidades e, ao mesmo tempo, possibilitar o aprendizado da Ciência como constru-
ção humana.

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar imagens que representem estruturas de algumas usinas de energia, como os aerogeradores 
das usinas eólicas; as placas fotovoltaicas da energia solar; o reservatório de água, os desníveis do terreno e as 
turbinas das usinas hidrelétricas, etc.

• Providenciar o projetor multimídia e caixa de áudio ou televisão para passar os vídeos sugeridos.

• Encaminhar junto à direção da escola a possiblidade de utilizar o pátio para realizar a atividade da aula 3.

• Reservar a sala de informática para as pesquisas.

Material:
• projetor multimídia com caixa de som ou televisão;

• vídeos  A  história  do  petróleo em  2  minutos,  de  MBP  Coppe/UFRJ,  2014.  Disponível  em: 
<http://petroleo.coppe.ufrj.br/historia-do-petroleo/>.  Acesso  em:  25  maio  2018)  e  Energia  
nuclear em 2 minutos, da Eletronuclear TV, 2015;

• aparelhos elétricos utilizados na escola (apenas para observação).

Como fazer

Aula 1 – A energia faz parte da nossa vida 

O objetivo desta aula inicial é refletir sobre aspectos relacionados à importância da energia à 
vida, as fontes de energias renováveis e não renováveis e suas implicações sociais e ambientais, 
além de estimular o diálogo e a exposição de ideias.

Inicie a aula propondo uma discussão com os alunos sobre o tema energia. Pergunte:

• Por que a energia é tão importante para nossa vida?

Muitos alunos provavelmente citarão as lâmpadas, os aparelhos de telefone celular e demais 
equipamentos eletrônicos. Amplie o repertório deles, ajudando-os a refletir sobre a importância 
das fontes de energia para o funcionamento da escola, para a produção de alimentos, funciona-
mento de cidades e países e, enfim, para a manutenção da vida, estimulando-os a pensar nos ali-
mentos que servem como fonte de energia para o corpo.

Em seguida, escreva na lousa as seguintes questões para que eles pensem e exponham suas 
concepções:

• A energia era tão importante antigamente como é hoje?

• Quais são os tipos de energia?

• Quais recursos naturais podem ser utilizados como fonte de energia?

• Que mudanças ocorreram na sociedade que possibilitaram a utilização de normas formas ener-
gia dentro das casas das pessoas?
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Recursos para o professor

Prepare-se para as discussões. A seguir, textos informativos sobre os temas.

• Fontes de energia. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia>. Acesso 
em: 9 jun. 2018.

Caracteriza o que são fontes de energia, discutindo as principias fontes no Brasil e no mundo.

• MARCOLIN, N. Rotas da Eletricidade. Revista Fapesp, ed. 118, 2005. Disponível em: 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/2005/12/01/rotas-da-eletricidade/>. Acesso em: 20 jun. 2018.

Discute a história da distribuição elétrica no Brasil e no mundo.

Ouça as colocações e identifique concepções dos alunos e, depois, avalie se eles mencionam as 
diferentes fontes de energia: eólica, hidráulica, solar, biomassa, oceânica, nuclear e fontes fósseis. 
Se necessário, complemente comentando as fontes que não foram citadas. Ajude-os a identificar o 
Sol como a fonte de energia fundamental para a vida na Terra. E retome os conceitos de cadeia ali-
mentar e fluxo de energia explicando que uma planta clorofilada, ao realizar fotossíntese, absorve 
a energia do Sol e quando um animal herbívoro, por sua vez, se alimenta dessa planta, parte dessa 
energia é transferida da planta para o animal.

Durante a discussão, certifique-se de que os alunos compreendem que o avanço tecnológico e 
as transformações sociais permitiram que os seres humanos utilizassem os recursos naturais para a 
geração de energia de modo mais eficiente, mesmo que, muitas vezes, causando impacto social e 
ambiental. Peça alguns exemplos e, se necessário, cite a construção da usina hidrelétrica Marmelos-
Zero, a primeira do país e da América Latina a fornecer energia elétrica para iluminação pública.

Informação para o professor

No passado, a iluminação era feita com lamparinas, trazidas ao Brasil pelos portugueses, e que geravam 
iluminação pela queima de óleos vegetais, como de oliva ou de coco, e de gordura animal, como da baleia. 
Além disso, também eram utilizados lampiões que geravam iluminação pela queima de gás etileno. 

As árvores próximas às iluminações que tinham as folhas em contato com o gás “caiam” mais 
rapidamente. Posteriormente, os cientistas descobriram que o etileno é um hormônio gasoso produzido 
naturalmente pelas plantas e que está relacionado com a queda das folhas. Por isso, àquelas plantas que 
entravam em contato com o gás nas ruas sofriam abscisão foliar precoce. 

Para mais informações leia:

SADAVA, David et al. Vida, a ciência da Biologia. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

Depois, incentive-os a pensar a respeito das diferentes fontes de energia. O objetivo dessa ati-
vidade é estimular a curiosidade dos alunos e incentivá-los a refletir e, posteriormente, pesquisar o 
tema. Pergunte:

• No mundo, existem fontes renováveis e não renováveis de energia. O que será que esses ter-
mos significam? 

• Seguindo essa linha de pensamento, quais são as fontes renováveis e as não renováveis?
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Ouça as ideias e opiniões deles e esclareça brevemente que fontes de energia renovável são 
aquelas que são repostas em um período curto de tempo. Já as não renováveis são aquelas que são 
limitadas e que podem demorar períodos longos até serem repostas. O intuito é dar uma base do 
conceito, mas propor que os alunos pesquisem e aprofundem seus conhecimentos a respeito. Para 
isso, peça aos alunos que se reúnam em grupos e utilizem o celular, ou disponibilize livros e revis-
tas, para pesquisar e responder às questões a seguir no caderno.

1) Quais são as fontes de energia? O que são fontes renováveis e não renováveis?

2) Quais são as fontes de energia renováveis e não renováveis e os tempos de reposição de 
cada uma no ambiente?

3) Quais são as fontes de energia mais utilizadas no Brasil?

Oriente os alunos na organização dos dados da pesquisa em uma tabela, classificando as fontes 
em renováveis e não renováveis, indicando os tempos de reposição e anotando outras informações 
que julgarem importantes para depois debaterem os resultados e compartilharem informações com 
a turma.

Durante as apresentações, monte com os alunos um mapa conceitual na lousa como uma for-
ma de sintetizar o conhecimento e peça a eles que o copiem. Afira se identificam que no Brasil as  
fontes de energia mais utilizadas são: hidráulica, eólica, fóssil, biomassa, solar e a nuclear em me-
nor escala. Depois, solicite que comparem o tempo de reposição dos recursos no ambiente, como a 
reposição instantânea da energia solar e o período de mais de 200 milhões de anos para a reposição 
de alguns combustíveis fósseis como o carvão mineral.

Informações para o professor

A construção de mapas conceituais é um método de estudo e aprendizagem que auxilia na organização de 
ideias. Para mais informações leia:

• FERREIRA P. F. et al. Mapas conceituais e aprendizagem significativa: uma experiência com alunos do 
ensino técnico. Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Disponível em: 
<www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0884-1.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2018. 

Prepare-se para as apresentações. A seguir, textos informativos sobre os temas da pesquisa.

• Fontes de energia. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia>. Acesso em: 9 
jun. 2018.

Caracteriza fontes de energia, discutindo as principais fontes utilizadas no Brasil e no mundo. 

• Matriz energética. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>. 
Acesso em: 9 jun. 2018.

Esclarece o que é uma matriz energética e analisa os índices relacionados ao consumo de ener-
gia no Brasil e no mundo em 2016. 

Nesse momento, chame a atenção para o fato de que a exploração de fontes de energia renová-
veis também gera impactos socioambientais. Para facilitar a compreensão, pergunte:

Se a água é um recurso natural e fonte renovável de energia, por que devemos economizá-la e 
evitar a poluição de rios e lagos?
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Muitas podem ser as respostas, porém atente-se em explicar que a poluição das águas de um 
rio, por exemplo, pode inutilizá-lo para o uso primário do ser humano e como hábitat de outros se-
res vivos, ou seja, um recurso natural que poderá demorar muito tempo para ser recuperado no 
contexto ambiental. 

Finalize a aula fazendo com que os alunos reflitam sobre as informações que pesquisaram 
acerca do uso das fontes de energia e seu tempo de reposição. Pergunte:

• Por que são utilizadas fontes de energia não renováveis se existem fontes renováveis que são 
repostas rapidamente?

Ouça as respostas e explique que as fontes de energia não estão distribuídas da mesma manei-
ra ao redor do mundo, sendo necessária a utilização de diferentes fontes, renováveis ou não, para 
abastecer toda a população.

Aula 2 – As fontes de energia e os recursos naturais utilizados

O objetivo desta aula é conhecer as fontes de energia mais utilizadas no mundo e na região 
brasileira em que a escola está localizada, relacionando-as aos recursos naturais disponíveis. 

Os alunos devem conhecer as intervenções que os seres humanos realizam no ambiente a fim de 
obter fontes energéticas, como a construção de barragens e usinas, e suas implicações socioambientais. 

Por meio de diálogos e exposição de ideias, a aula visa promover a reflexão sobre o uso dos re-
cursos naturais na atualidade.

Inicie a aula explicando que o chuveiro, as lâmpadas, os celulares e tantos outros aparelhos de 
uso doméstico funcionam por causa da energia fornecida ou armazenada neles. Discuta as transfor-
mações energéticas que ocorrem nos aparelhos, como a transformação de energia elétrica em energia 
térmica. Dois exemplos comuns desse tipo de transformação podem ser citados: o chuveiro elétrico, 
que aquece a água do banho, e a geladeira, cujo resfriamento em seu interior permite conservar os 
alimentos. 

Em seguida, solicite aos alunos que reflitam sobre a origem da energia elétrica da casa onde vi-
vem, ou seja, de onde ela vem.

Escute suas colocações. É provável que muitos saibam que a energia elétrica chega até as casas  
pela fiação elétrica, ou seja, pelos cabos de energia que passam pelos postes nas ruas, mas não te -
nham a informação de qual é a fonte energética, qual foi a transformação ocorrida e em que tipo de 
usina especificamente aconteceu. Incentive que reflitam e busquem as respostas. 

Depois, organize os alunos em grupos para realizar a atividade 1. Leve-os até a sala de infor-
mática para a atividade.

Atividade 1.  Cada grupo deve pesquisar e apresentar para a turma informações e ima-
gens sobre:

• O que são usinas geradoras de energia e quais são os tipos existentes no mundo? Para 
cada caso, quais são suas fontes de energia? Que tipos de impactos socioambientais 
provocam no ambiente? 

• Qual é o tipo de usina predominante no Brasil? E na região brasileira em que vivem? 

• Quais eram as fontes de energia usadas no último século? E após a Primeira e Segunda 
Guerras Mundiais, respectivamente?
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Em seguida, solicite a cada grupo que compartilhe as informações sobre a usina pesquisada, 
explicando seu funcionamento e à qual fonte de energia ela se relaciona. Durante a apresentação, 
peça a eles que mostrem as imagens encontradas na pesquisa. Complemente com imagens previa-
mente selecionadas que representem os diferentes tipos de usina, por exemplo, os aerogeradores 
das usinas eólicas; as placas fotovoltaicas usadas para captar energia solar; o reservatório de água, 
os desníveis do terreno e as turbinas das usinas hidrelétricas. 

Afira se, com as pesquisas, os alunos identificaram os principais impactos gerados pelo uso de 
alguns recursos, por exemplo, a liberação de gases poluentes pela queima de combustíveis fósseis 
como o petróleo e o carvão mineral, o alagamento de áreas para a construção de hidrelétricas, a 
morte de aves atingidas pelas pás das turbinas em parques eólicos, entre outros.

Depois, verifique se os grupos conseguiram descobrir quais são as principais usinas que abas-
tecem sua região. Comente que no século XIX, após a Revolução Industrial, o carvão era o princi -
pal combustível utilizado nas fábricas para o funcionamento das máquinas a vapor. No entanto,  
com o crescimento das cidades e a proliferação das fábricas, especialmente após as guerras mundi-
ais, o carvão deu espaço para outro combustível fóssil extremamente utilizado até hoje, o petróleo. 
Se for necessário, complemente as apresentações com as informações necessárias.

Para finalizar, ainda na sala de informática, exiba aos alunos o vídeo “História do petróleo em 
2 minutos”, de MBP Coppe/UFRJ, 2014. E solicite que façam anotações no caderno sobre as princi-
pais informações apresentadas. Forme uma roda de conversa para o compartilhamento das anota-
ções e faça-os lembrarem de notícias veiculadas sobre conflitos e guerras decorrentes da disputa 
por petróleo, especialmente no Oriente Médio. Promova uma reflexão sobre como o interesse eco-
nômico propulsiona a intensa extração e utilização desse recurso energético não renovável.

Recurso para o professor

Para mais informações sobre o petróleo e o desenvolvimento militar leia:

FUSER, I. O petróleo e o envolvimento militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico (1945-2003). 
Dissertação de Mestrado. Unicamp, 2005. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/96295/fuser_i_me_mar.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 6 jun. 2018.

Aula 3 – Pensando na energia utilizada no dia a dia

O objetivo desta aula é conhecer as conversões de energia e a prática de coletar e sistematizar  
dados, além de estimular o diálogo e o trabalho em grupo. 

Inicie a conversa retomando o exemplo dado no início da aula 2 sobre o chuveiro elétrico e questione:

• Por que a água do chuveiro elétrico sai “quente” quando acionamos a chave para a posição 
“inverno”?

Escute as colocações e, em seguida, defina o princípio da conservação de energia, uma das  
principais leis físicas da natureza, para deixar claro que a energia não pode ser criada, nem destruí-
da, mas pode ser transformada. Para exemplificar, informe-os que em diversos aparelhos, sobretu-
do nos eletrodomésticos, ocorre a conversão ou transformação da energia elétrica em outros tipos 
de energia. Em seguida, apresente e conceitue, em linhas gerais, os tipos de energia (mecânica, so-
nora, térmica, elétrica, cinética, nuclear, luminosa e química) e faça-os refletir sobre os tipos de 
transformação que permitem que lâmpadas acendam, que os rádios emitam sons, que o ferro de 
passar roupas esquente, assim como a água do chuveiro.

Em seguida, proponha que trabalhem essas mesmas ideias sobre as transformações, mas rela-
cionando-as com os aparelhos existentes na escola e desenvolvam a Atividade 2. Entregue impres-
so ou esquematize na lousa para que todos copiem o seguinte modelo de atividade:
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Dicas de organização

Para a Atividade 2, organize a turma em grupos. O número de integrantes deve variar e ser definido pelo 
professor, conforme a sala de aula. Contudo, não deve ultrapassar cinco membros, para que eles consigam 
debater, problematizar, questionar e, posteriormente, levantar hipóteses conjuntamente, sem que haja dispersão.

Converse e explique aos alunos que, ao se trabalhar a identificação da conversão de energia, usa-se a 
observação, os sentidos, a intuição, a dedução e a percepção.

Atividade 2.  Em grupos, observem os equipamentos da escola e preencham a tabela abaixo.

Equipamentos Tipo de conversão de energia Observação

Lâmpada Elétrica para luminosa A lâmpada emite luz.

Preencha a primeira linha da tabela com os alunos como modelo. Explique-lhes que na primeira 
coluna eles deverão escrever o nome do equipamento observado (por exemplo, a lâmpada). Na segun-
da, qual é o tipo de conversão de energia que ocorre no aparelho (de elétrica para luminosa, no caso da 
lâmpada). Na terceira, as observações que os levaram a pensar nesse tipo de conversão de energia. 

Depois, leve os grupos ao pátio para observar os aparelhos em que acreditam haver conversão 
de energia. Estimule-os a observar equipamentos que lhes desafiem a refletir, como geladeiras,  
ar-condicionado, ventiladores etc. Oriente cada grupo para que observem atentamente os equipa-
mentos e preencham somente a primeira coluna da tabela e deixem as demais colunas para serem 
preenchidas em sala de aula, com compartilhamento de opiniões, debate de ideias e defesa de po-
sicionamentos. 

Dicas de organização

Peça que apenas um integrante do grupo leve a tabela e que os membros trabalhem unidos. Além disso, é 
importante enfatizar que cada grupo deverá observar e trabalhar de forma independente dos demais grupos, 
para que haja maior variedade de aparelhos observados e questionamentos levantados. 

Atente-se a não limitar os grupos quanto ao número de observações, estipulando apenas um tem-
po máximo de 15 minutos para desenvolver a atividade e deixando a quantidade de registros livre.

Em sala de aula, explique que apesar de as residências receberem energia elétrica, essa energia 
é transformada em outros tipos. Ressalte que as transformações de energia são processos muito co-
muns e que ocorrem constantemente no dia a dia. Depois, solicite aos grupos que se reúnam, dis -
cutam e consultem livros para preencher a segunda e a terceira colunas da tabela. Se possível, dis-
ponibilize livros didáticos de Física para consulta. Explique que a discussão em grupo é essencial 
para que construam o conhecimento necessário para o entendimento do tema. 

Disponibilize o tempo restante da aula para os alunos pesquisarem, debaterem e preencherem 
a tabela. Explique que a atividade será retomada e discutida no próximo encontro. Caminhe entre 
os grupos e auxilie-os se necessário.
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Aula 4 – Pensando na energia que utilizamos no dia a dia

O objetivo desta aula é sintetizar a conceituação dos tipos de energia e encorajar o aluno a  
construir tabelas, levantar hipóteses, expor suas ideias e elaborar conclusões coletivamente com 
respaldo no conhecimento científico.

Inicie a aula montando na lousa a tabela da Atividade 2. Solicite aos grupos que se reúnam no-
vamente e apresentem para o restante da sala suas observações, problematizações e questionamen-
tos. Com os grupos formados, peça que, um a um, digam quais aparelhos observaram na escola 
para que sejam anotados na tabela. No caso de aparelhos repetidos, anote-o apenas uma vez. Com 
os registros na lousa, peça-lhes que opinem sobre o tipo de conversão de energia que ocorre em 
cada aparelho observado e identifiquem quais foram as constatações (observações) que sustentam 
essas opiniões. Esse momento de discussão e elaboração será considerado como Atividade 3.

Dicas de organização

Durante a discussão da atividade atente-se para o fato de que um aparelho pode apresentar mais de um 
tipo de transformação energética. Quando houver engano sobre o tipo de conversão, retome o debate e faça 
perguntas até os alunos chegarem à resposta correta. Ao final da atividade, apague as suposições incorretas e 
deixe registradas apenas as corretas para os alunos copiarem.

Enfatize que a discussão coletiva não é um momento de julgamento sobre o acerto ou não das respostas, 
não aceitação ou crítica nem do professor, nem dos alunos. Reforce que, no processo de construção do 
conhecimento científico, há muitas incertezas e que, por isso, uma das formas de trabalhar da ciência é 
problematizar, questionar, levantar hipóteses, observar, coletar e analisar os dados e resultados e tirar 
conclusões, que formam o conjunto de etapas do denominado método científico, que devem ser 
encaminhadas com muito cuidado, sempre esclarecendo que o conhecimento também é construído de outras 
formas. 

 A intenção, portanto, é estimular o debate de ideias para que ao final cheguem a conclusões, com a ajuda 
do professor. Essa atividade deve prezar pela exposição de ideias, respeito às divergências e diálogo.

Aproveite esse momento para tirar dúvidas sobre a conversão de energia necessária para o 
funcionamento de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado e a possibilidade de haver mais de 
um tipo de conversão de energia ocorrendo num equipamento.

Solicite a todos que, individualmente, preencham suas tabelas conforme a da lousa e, depois, 
recolha-as como registro da Atividade 2.

Para finalizar a discussão sobre transformações de energia, peça aos alunos que reflitam sobre 
a energia gerada dentro do corpo humano. Comente que a energia necessária para a locomoção e o 
funcionamento de todo o organismo vem da ingestão do alimento, que é convertido no sistema di-
gestório, transformando-se em nutrientes absorvíveis pelas células, que serão transportados pelo 
sangue para todas as partes do corpo. Nessas conversões, que também ocorrem nas células, há li-
beração de energia, permitindo a manutenção da temperatura corporal em níveis adequados e pro-
movendo reações essenciais à vida. Logo, a energia química ingerida é transformada em energia 
térmica. Depois, pergunte:

• De onde vem a energia dos alimentos?

Ouça as respostas e verifique se eles relacionam a manutenção das atividades vitais com a 
energia transferida ao longo das cadeias alimentares, de modo que tudo começa com os organis-
mos fotossintetizantes que utilizam a energia do Sol, água e gás carbônico para produzir o próprio 
alimento. Se achar necessário, retome o conteúdo sobre fluxo de energia.
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Recurso para o professor

Para mais informações sobre a transformação de energia nas cadeias alimentares, acesse: 
<http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/recurso-multimidia-professor/biologia/novaeja/m2u02/
bio_livrodoaluno_v2_unidade2.pdf.>. Acesso em: 13 jun. 2018.

O recurso aborda conteúdos referentes ao fluxo constante de energia para a sobrevivência e 
proliferação dos seres vivos, apresentando ainda conceitos relacionados às reações metabólicas.

Avaliação da aprendizagem
Reforce que, no processo de construção do conhecimento científico, há muitas incertezas e que 

por isso, uma das formas de trabalhar da ciência é problematizar, questionar, levantar hipóteses, 
observar, coletar e analisar os dados e resultados e tirar conclusões , que formam o conjunto de eta -
pas do denominado método científico, que devem ser encaminhadas com muito cuidado, sempre 
esclarecendo que o conhecimento também é construído de outras formas. 

Questões de avaliação 

1. Quais são as fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil? 

2. João estava estudando as transformações de energia dos equipamentos elétricos com 
seu colega de sala, Pedro. Segundo João:

– As transformações já se iniciam antes de chegar a nossa casa. Começam nas usinas hidrelétri-
cas, por exemplo, quando energia cinética (do movimento) gira as turbinas e é transformada em ener-
gia elétrica.

– Verdade, João, muito bem lembrado! – disse Pedro. 

– Em casa, quando acendemos a luz, a principal transformação de energia que ocorre é de elétri-
ca em térmica nas lâmpadas – continuou João.

– Será? Não prestei atenção quando a professora explicou! – duvidou, Pedro.

– Bom, pelo menos eu tenho certeza de que quando utilizamos a geladeira, ocorre principalmente 
a transformação de energia elétrica em luminosa e quando usamos o ventilador, ocorre principalmente 
a transformação de energia elétrica em energia térmica – explicou João.

– Nossa, preciso estudar mais, não tenho certeza disso. Quem pode confirmar isso pra gente?

Se você fosse colega de João e Pedro, quais seriam as correções que você faria nas falas de  
João, considerando as principais transformações de energia ocorridas nos equipamentos exemplifica-
dos por ele? Justifique.

Respostas 

1. Os alunos devem citar as principais fontes de energia renováveis no Brasil, como a hidre-
létrica, solar, eólica e por biomassa. 

2. Os alunos devem corrigir três afirmações de João, apontando que no caso das lâmpadas há 
conversão de energia elétrica em luminosa, possibilitando que a lâmpada acenda, apesar de, 
dependendo da lâmpada, a maior parte da conversão de energia elétrica é em energia térmi-
ca. Basta verificar as lâmpadas que muito aquecem, como as incandescentes; no caso da ge-
ladeira, há conversão principalmente de elétrica em térmica, possibilitando que os alimentos 
sejam resfriados e, no caso do ventilador, há conversão sobretudo de elétrica para mecânica, 
já que as pás do equipamento precisam movimentar-se para produzir vento. 
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Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação de desempenho

Critérios Sim Parcialmente Não

Classifiquei os tipos de conversão de 
energia de alguns aparelhos elétricos?

Consegui expor minhas ideias e 
respeitar as dos colegas?

Identifiquei as fontes de energia e seus 
impactos no ambiente natural e social?

Entendi as conversões de energia?

Fiz as atividades em sala e em casa?

Referências
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p.  6-15,  2006-2007.  Disponível  em:  < https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i72p6-15>.  Acesso 
em: 6 jun. 2018.  

SADAVA, D. et al. Vida, a ciência da Biologia. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
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<www.eletronuclear.gov.br/Paginas/Energia-nuclear-em-2-minutos.aspx>.  Acesso  em:  31  ago. 
2018.
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2. O consumo energético dos equipamentos elétricos 

Objetivos de aprendizagem
Objetos de 

conhecimento
Habilidades desenvolvidas

• Aplicar a formalização matemática 
sobre a temática energética e as 
unidades de medida de energia e o 
Sistema Internacional de Unida-
des.

• Calcular o consumo energético do-
méstico e analisar os resultados 
obtidos.

• Refletir sobre o uso racional da 
energia e seus aspectos sociais e 
econômicos no âmbito doméstico e 
coletivo e propor intervenções que 
utilizem racionalmente.

• Cálculo de consumo de 
energia elétrica

• Circuitos elétricos
• Uso consciente de energia 

elétrica

EF08CI02 – Construir circuitos 
elétricos com pilha/bateria, fios e 
lâmpada ou outros dispositivos e 
compará-los a circuitos elétricos 
residenciais.

EF08CI04 – Calcular o consumo de 
eletrodomésticos a partir dos 
dados de potência (descritos no 
próprio equipamento) e tempo 
médio de uso para avaliar o 
impacto de cada equipamento no 
consumo doméstico mensal.

EF08CI05 – Propor ações coletivas 
para otimizar o uso de energia 
elétrica em sua escola e/ou comu-
nidade, com base na seleção de 
equipamentos segundo critérios 
de sustentabilidade (consumo de 
energia e eficiência energética) e 
hábitos de consumo responsável.

Recursos para o professor

LEITE, A. D. Eficiência e desperdício da energia no Brasil. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2016.

TUNDISI, H. S. F. Usos de energia: alternativas para o século XXI. São Paulo: Atual, 2014.

Duração
4 aulas

Onde fazer
Em sala de aula e laboratório de Ciências.

Introdução do tema
Esta sequência didática busca propiciar o contato e a compreensão dos alunos com o formalis-

mo matemático básico da temática Energia , com a finalidade de realizar cálculos, elaborar mode-
los,  interpretar e aplicar as unidades de medida de energia. Assim, entrarão em contato com a rea-
lização de cálculos sobre o consumo energético doméstico, refletindo acerca do uso racional de 
energia no âmbito individual e coletivo. 
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Dicas de organização ou cuidados

• Disponibilize cartolinas para a confecção de cartazes.

• Escolha murais e demais espaços da escola para divulgação dos cartazes.

• Confeccione fichas, em folhas de papel A4, com informações sobre os equipamentos elétricos de uma 
residência e seus respectivos dados de consumo. 

Cada ficha deve conter imagens de um equipamento doméstico e, a caneta, ao lado dela, anota-
ções da potência do aparelho e uma quantidade em horas de utilização daquele equipamento 
numa casa, com o consumo médio de energia desse tempo. 

É possível fazer as fichas com equipamentos comuns em residências, como chuveiros elétricos, 
geladeiras, televisores, computadores, celulares, lâmpadas, secadores de cabelo, fogões, máquinas 
de lavar ou tanquinhos, liquidificadores, micro-ondas, aparelhos de som, etc.

Para mais informações sobre as potências dos aparelhos, acesse: <portal.mec.gov.br/seb/arqui
vos/pdf/2008/eletricos_eletronicos.pdf> ou <http://www2.aneel.gov.br/arquivos/PDF/17-05_mate
ria1_3.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2018.

•Reserve o laboratório de Ciências. 

•Verifique se há fiação com tensão elétrica 220V para o experimento da aula 3.

Material:
• livro do aluno;

• folhas de papel A4;

•projetor multimídia com caixa de som ou televisão;

• 2 fios condutores elétricos de 15 cm cada, com as extremidades descascadas; 

• 1 pilha de 1,5V e 1 lâmpada LED de 1,4V (quantidade por grupo);

• 1 lâmpada 110V e 1 lâmpada 220V;

• 3 adaptadores de tomada para lâmpada soquete;

• cartolinas;

• cópias do texto O que é mais vantajoso: 110 ou 220V? IFSC/USP;

• lápis de cor e/ou giz de cera e/ou canetinhas coloridas.

Como fazer 

Aula 1 – Conceituando a energia 

O objetivo desta aula é apresentar aos alunos os conceitos e as ideias associados à transforma-
ção de energia, ao potencial elétrico, à tensão e à corrente elétrica. Além disso, as atividades pro-
postas buscam desenvolver experimentos práticos, que levem o aluno a problematizar o tema, fa-
zer questionamentos, levantar hipóteses, conduzir experimentos, coletar e analisar dados e resulta-
dos e, assim, construir o seu próprio conhecimento, concepções teóricas e argumentações sobre a 
temática da energia. A sequência também se propõe a estimular o trabalho em grupo, diálogo, de-
bates, compartilhamento e exposição livre de ideias, com defesa e aceitação de posicionamentos e 
opiniões.

Inicie a aula explicando aos alunos que energia é uma grandeza física, ou seja, algo que pode 
ser medido e que descreve quantitativamente as relações existentes entre os fenômenos analisados. 
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Contextualize, explicando, exemplificando e ilustrando que a energia pode ser classificada em 
diversos tipos: mecânica, sonora, química, térmica e elétrica. Além disso, pode ser convertida de 
um tipo para outro. Ressalte que a energia não é criada e nem perdida, mas sim transformada.  
Descreva o exemplo da lâmpada, que utiliza a energia elétrica e a transforma em energia luminosa; 
o ventilador, que transforma a energia elétrica em energia mecânica; da bateria do celular, em que 
ocorre a transformação da energia química em energia elétrica etc. Depois, faça-os refletirem sobre 
a relação existente entre o movimento e a energia, perguntando:

• Nas hidrelétricas, o movimento é utilizado para gerar energia elétrica na usina?

•E na geração de energia eólica?

Ouça as respostas e verifique se conseguem relacionar a geração de energia elétrica com o uso do 
movimento das águas , na hidrelétrica, e do vento, nas usinas eólicas, para movimentar as  turbinas. 

Informações para o professor

Atenção ao encaminhar essas questões. Elas foram sugeridas como ferramentas para facilitar e 
contextualizar o processo de geração de energia. Contudo, ressalta-se que no processo de uma usina 
hidrelétrica, quando a água ainda está no reservatório, sem movimento, ela apresenta energia potencial, que 
é transformada em energia cinética quando está em movimento na turbina. Esclareça a diferença aos alunos 
depois que apresentar os conceitos de energia potencial e cinética, como é proposto a seguir. 

Depois, pergunte:

•Quando uma fruta está caindo do pé, ou seja, está em movimento, há algum tipo de energia  
envolvido no processo?

Peça aos alunos que levantem algumas hipóteses. Após as colocações, apresente os conceitos 
de energia potencial e energia cinética, auxiliando-os a chegar às conclusões corretas sobre o pro-
blema proposto. Aproveite esse momento para apresentar e explicar aos alunos a importância do 
Sistema Internacional de Unidades (SI).  Se achar conveniente e houver tempo, dê exemplos da 
aplicação da SI aos alunos.

Informações ao professor

Energia: as duas principais categorias e as unidades de medida

Quando uma fruta está presa no pé, ela apresenta energia potencial, ou seja, ela tem potencial de liberar 
energia, mas está em repouso. Quando a fruta cai, ela se movimenta e sua energia potencial se transforma 
em energia cinética (energia relacionada ao movimento).

A energia é uma grandeza física utilizada no mundo todo, por isso, os cientistas desenvolveram um 
Sistema Internacional de Unidades (SI) que define como essa e outras grandezas físicas serão medidas.

O SI era composto inicialmente por sete unidades básicas: metro (m), quilograma (kg), segundo (s), 
ampere (A), kelvin (K), mol (mol) e candela (cd), e suas respectivas grandezas, comprimento, massa, tempo, 
corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Posteriormente, outras 
unidades chamadas de derivadas foram elaboradas e passaram a ser utilizadas para facilitar alguns cálculos, 
como: coulomb (C) para carga elétrica, volt (V) para tensão elétrica, ohm (Ω) para resistência elétrica, joule 
(J) para energia e watt (W) para potência.

Para mais informações sobre o SI, acesse: 

Sistema Internacional de Unidades. UFRGS. Disponível em: <www.ufrgs.br/biomec/materiais/SI
%20(Sistema%20Internacional).pdf> Acesso em: 9 jul. 2018.
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Em seguida, peça aos alunos que se organizem em grupos para a construção de um circuito  
elétrico e explique que, por meio dele, eles observarão a transformação de energia elétrica em ener-
gia luminosa. Entregue o roteiro da atividade 1 e escreva na lousa as diretrizes para o desenvolvi-
mento do experimento.

Incentive os alunos a ler o roteiro da atividade e problematizar como deve ser a montagem do 
circuito. Façam questionamentos antes da montagem para, posteriormente, avaliarem os possíveis 
resultados. Instrua-os a levantar hipóteses e as anotar nas folhas da atividade, justificando o moti-
vo de as montagens acenderem ou não a lâmpada. Lembre-os de que o importante não é o resulta-
do estar certo ou errado e sim possibilidades e oportunidades de discutir variações, seus porquês 
(causas) e consequências. A experimentação científica sempre promove situações de aprendizado, 
que devem ser identificadas e aproveitadas para a construção de novos saberes. Discuta com os 
alunos suas hipóteses, solicite que façam os tipos de montagem propostos no roteiro e observem o 
que acontece.
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Atividade 1 – Montagem de circuito elétrico simples
Materiais:

• 2 fios condutores elétricos de 15 cm cada, com as extremidades descascadas;

• 1 pilha de 1,5 V;

• 1 lâmpada LED de 1,4V.

Atividades

1. Reúnam-se em grupos e, com os materiais distribuídos, testem cada uma das combi-
nações ilustradas.

Paulo Nilson

2. Em qual(is) combinação(ões) a lâmpada acendeu?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Pesquise:

a) O que é um circuito elétrico?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b) O que é uma corrente elétrica?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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4. Com os resultados da pesquisa, explique por que a(s) combinação(ões) não acende-
ram a lâmpada?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Após a montagem do circuito, converse com os alunos sobre o que eles observaram e pesquisa-
ram e se suas hipóteses iniciais foram confirmadas ou não. Afira se eles identificaram que somente 
o circuito 1 acende a lâmpada. Aproveite esse momento e avalie se os alunos compreenderam o 
que é um circuito elétrico e uma corrente elétrica. Ressalte que a geração da corrente elétrica resul -
ta do transporte de elétrons de um polo ao outro da pilha. A corrente passa pela lâmpada, acen-
dendo-a, e fecha o circuito.

Recurso para o professor

 Para mais informações, acesse: 
<https://cejarj.cecierj.edu.br/pdf_mod3/CN/Unid04_Mod03_Fis.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2018.

Aborda os conceitos relacionados aos circuitos elétricos.

Para finalizar, proponha como tarefa de casa a atividade a seguir. 

Tarefa de casa

1. Observe quais são os equipamentos elétricos mais utilizados em casa. Faça uma lista com no 
mínimo 10 itens em seu caderno para apresentar na próxima aula, diferenciando os equipa-
mentos que são 110 V, 220 V ou bivolt (veja nas etiquetas ou peça ajuda ao responsável em 
casa).

Dicas de organização

É importante que os alunos façam uma lista com no mínimo 10 itens, para que a exposição na aula 
seguinte contemple uma maior variedade de equipamentos.

Aula 2 – Consumo e gasto de energia: repensando os aparelhos que usamos

O objetivo desta aula é compreender os conceitos relacionados à tensão e ao potencial elétrico 
e sua aplicação na identificação de equipamentos de 110 V e 220 V. 

Inicie retomando a tarefa de casa proposta na aula passada. Peça a cada aluno que apresente dois 
equipamentos diferentes dos que os seus colegas mencionarem e suas tensões elétricas (110 V ou 220 
V). Anote o nome dos equipamentos em tópicos na lousa para evidenciar os tipos de tensão elétrica 
de cada um deles e para que os alunos percebam que a maioria dos equipamentos são 110 V ou bi-
volt e, em geral, menos aparelhos são 220 V. Depois, verifique suas preconcepções perguntando:

• Se você ligar um equipamento de 110 V numa tomada de 200 V, ele queima? E se ligar um 220 V 
numa tomada de 110 V? Por que você considera nisso?

Ouça as respostas e proponha que façam uma pesquisa rápida utilizando os livros didáticos 
disponíveis ou o celular sobre os tópicos listados.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.

https://cejarj.cecierj.edu.br/pdf_mod3/CN/Unid04_Mod03_Fis.pdf


253

1. O que é potencial elétrico? Explique que esse tópico será discutido na próxima aula.

2. O que é tensão elétrica?

3. Qual equipamento gasta mais energia, o de 110 V ou o de 220 V? Por quê?

Peça que anotem no caderno as informações coletadas e, depois, os leve até o laboratório de 
Ciências para fazer um teste com lâmpadas de 110 V e de 220 V. Solicite que se organizem em gru-
pos e proponha o experimento da atividade 2.

Atividade 2

Dicas de segurança

Procure a ajuda do técnico do laboratório para a organização do experimento. Peça a ele que auxilie na 
conexão de adaptadores de tomada para lâmpada soquete.

Para evitar acidentes, fique responsável por conectar as lâmpadas na tomada e instrua os alunos a 
somente observar e anotar o que aconteceu. É importante que a demonstração seja realizada em uma 
bancada visível para todos os alunos. 

Etapa 1. O professor conectará uma lâmpada de 220 V em uma tomada com tensão elétrica de 220 
V. Observe e descreva o que aconteceu.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Etapa 2. O professor conectará uma lâmpada de 110 V em uma tomada com tensão elétrica de 220 
V. Observe e descreva o que aconteceu.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Etapa 3. O professor conectará uma lâmpada de 220 V em uma tomada com tensão elétrica de 110 
V. Observe e descreva o que aconteceu.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Informação para o professor

O objetivo da etapa 3 do experimento é que os alunos percebam que a lâmpada não queimou, mas que a 
intensidade luminosa nessa condição será menor do que a observada na etapa 1, pois a tensão elétrica do 
circuito montado é menor do que a da lâmpada.

Após a atividade, discuta com os alunos se as observações realizadas estão de acordo com os 
resultados que esperavam e se suas concepções iniciais estavam corretas ou não. Depois, avalie se 
eles compreenderam o conceito de tensão elétrica e explique que ao ligarmos um equipamento de 
110 V numa tomada de 200 V ele queimará, pois a tensão elétrica da tomada é maior que a do apa-
relho, ou seja, ele receberá o dobro da tensão elétrica que suportaria. Contudo, se ligarmos um apa-
relho de 220 V numa tomada de 110 V não queimará, pois a tensão elétrica é menor. O que aconte-
cerá, nesse caso, é que o equipamento não funcionará com toda a sua capacidade. Isso pode ser fa-
cilmente percebido, por exemplo, quando ligamos uma furadeira de 220 V em uma tomada de 110 
V, pois sua rotação será menor (“mais lenta”). 
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Em seguida, comente que pode haver variação na instalação da tensão elétrica em nossa casa, 
por isso algumas tomadas podem ser de 110 V, enquanto outras, de 220 V. Contextualize que a uni-
dade volt (V) recebe esse nome em homenagem a Alessandro Volta, mas que o conceito correto a 
ser usado é tensão elétrica, e não voltagem.

Escute as respostas dos alunos para o tópico 3 da pesquisa proposta anteriormente. Depois, or-
ganize-os em grupos e distribua uma cópia do texto O que é mais vantajoso: 110 ou 220 V? da IFSC/
USP. Disponível em: <www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/o-que-e-mais-vantajoso-110-ou-220v/>. Acesso 
em: 25 maio 2018. O texto complementará as informações pesquisadas.

Finalize com uma roda de conversa e a discussão do texto. Afira na fala dos alunos se eles com-
preenderam que é possível o gasto de energia variar dependendo da tensão elétrica, do aparelho e 
seu tempo de uso. E nem sempre o maior gasto acontece com os equipamentos de 220 V. O que 
mais influencia o gasto é o fio condutor de eletricidade, assim casas que possuem fiação inadequa-
da apresentam maior gasto energético e riscos de curtos-circuitos.

 Aula 3 – Consumo e gasto de energia mensal: realizando cálculos e re-
pensando os aparelhos que usamos

O objetivo desta aula é os alunos estabelecerem a relação entre o consumo e o gasto de energia, 
por meio de cálculos de gasto energético, com o intuito de, ao final, refletir sobre o consumo resi -
dencial e o uso racional de energia.

Inicie a aula retomando o conceito de potência elétrica que foi tópico de pesquisa na aula passada.

Dicas para o professor

Para facilitar o entendimento do conceito, promova a seguinte reflexão.

Imaginem uma academia em que é possível observar pessoas levantando halteres de diferentes massas. 
Suponha que dois atletas estejam levantando o mesmo tipo de haltere, só que um levanta em 1 segundo e o 
outro, em dois segundos. 

Ainda que a massa erguida seja a mesma, ou seja, que a energia gasta para realizar esse levantamento 
tenha sido a mesma, o tempo gasto pelos atletas foi diferente. 

Nesse momento, defina que essa relação entre a energia e o tempo é denominada potência. Em seguida, 
esclareça que essa ideia pode ser formulada matematicamente e que a fórmula permite calcular a potência, 
associando-lhe um número. Portanto, quanto maior o número obtido no cálculo, maior a potência. Dizer que 
a potência é grande significa que muita energia foi usada rapidamente, como o exemplo da academia. Ou 
seja, houve grande consumo energético. Após os alunos compreenderem essa explicação inicial, escreva a 
fórmula na lousa para que percebam a representação matemática do exemplo: P = energia/tempo.

Comente que toda grandeza física tem sua unidade de medida pelo SI. Nesse caso, o tempo é  
medido em segundos (s), a energia em joule (J) e a potência em watts (W). Logo, watts é uma rela-
ção entre joule e segundos. Mostre isso aos alunos e esclareça as dúvidas antes de continuar.

Em seguida, faça com que os alunos relacionem o conceito de potência com o cálculo do consu-
mo de energia dos aparelhos domésticos. Pergunte:

•O consumo de energia dos aparelhos pode variar de acordo com o tipo ou modelo? Por exem-
plo, todos os ventiladores fabricados têm o mesmo consumo?

•Conhecer o consumo elétrico dos equipamentos domésticos é importante? Por quê?
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Escute as respostas, apresente exemplos de etiquetas de eficiência de equipamentos elétricos e 
mostre o consumo em KWh. Explique que 1 KWh equivale a 1000 Wh e indica a medida da ener-
gia elétrica consumida por um aparelho durante uma hora de funcionamento. Aproveite esse mo-
mento para informar que o Brasil possui um instituto de regulamentação e fiscalização das medi-
das indicadas pelos produtos industrializados. Comente a importância desse órgão e cite como 
exemplo o selo Inmetro, que traz uma relação entre as faixas de cores e o consumo energético dos 
aparelhos para orientar o consumidor. 

Recursos para o professor

Para informações sobre o funcionamento da etiqueta de eficiência energética, acesse: 
<www2.inmetro.gov.br/pbe/a_etiqueta.php>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Paula Haydee Radi

Com a imagem, explique que para calcularmos o quanto gastamos por mês com cada eletrodo-
méstico, primeiro precisamos calcular qual o consumo energético dos equipamentos. 

Disponibilize aos alunos o texto a seguir, sobre o cálculo do consumo de energia dos aparelhos 
domésticos, para uma leitura conjunta. Explique que com base no cálculo do consumo de energia 
dos equipamentos é possível realizar o cálculo do gasto de uma família, por mês. Encaminhe a ati-
vidade com exemplos na lousa.
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[...]

Como estimar o consumo mensal de energia

Com a potência média de consumo do equipamento elétrico e o tempo médio, em horas, 
de sua utilização, obtemos o consumo de energia, em Kwh (quilowatt-hora). Como exemplo, 
vamos utilizar um retroprojetor cuja potência média é de 1.200 W. Estimando um uso médio 
diário de 2 horas, obtemos um consumo de 2.400 Wh (1.200 x 2) por dia. Para obter o consu-
mo mensal basta multiplicar por 20, que corresponde ao número médio de dias/aula em um 
mês. Como resultado, temos um consumo de 48.000 Wh (2.400 x 20), ou seja, o retroprojetor 
consome 48 Kwh no final do mês.

[...]

FIGUEIREDO, Chênia Rocha. Equipamentos elétricos e eletrônicos. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.
Disponível em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013635.pdf>. Acesso em: 26 maio 2018

Atividade extra

Se houver tempo e achar conveniente, proponha aos alunos que resolvam o desafio a seguir. Depois, faça a 
resolução comentada com eles.

1. Imagine que você deseja descobrir o consumo de uma TV de 14 polegadas de 60 Watts que permanece 
ligada por 5 horas diárias no período de 30 dias. Considerando que a companhia de distribuição cobre 
R$ 0,50 por KW/h, faça o cálculo de consumo da TV. Em seguida, considere que a conta de energia mensal 
foi de 150 reais. Qual é a porcentagem do consumo da TV em relação ao total da conta (R$ 150,00)? 

Resposta:

Consumo = 60 . 5 . 30 = 9000 W/h = 9 KW/h

Custo do uso da TV = R$ 0,5 . 9 KW/h = R$ 4,50 

Percentual:

R$ 150,00 ----- 100%

R$ 4,50 ----- X%

X = 3 %

A porcentagem dessa conta correspondente ao consumo da TV é 3%.

Em seguida, proponha aos alunos que se organizem em grupos e distribua o roteiro da Ativi-
dade 3. O objetivo da atividade é que os alunos percebam que o consumo de energia elétrica varia 
de acordo com o gasto energético de cada equipamento e seu tempo de uso.

Dicas de organização

Solicite aos grupos que criem uma família e definam quais serão os integrantes que a compõem. Faça a 
mediação nesse processo, incentivando a reflexão de que as famílias podem ser compostas de maneiras 
diferentes, assim como ocorre na realidade brasileira. 

Prepare Fichas de Consumo com exemplos de eletrodomésticos e sua indicação de consumo de energia 
(KWh). Distribua fichas diferentes para cada grupo, mas coloque exemplos de aparelhos de mesma natureza, 
mas com consumos energéticos diferentes.
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Atividade 3 – Consumo energético
Objetivos da atividade

• Realizar os cálculos de consumo e de uso energético para relacionar os conceitos de potência 
com as expressões matemáticas.

• Refletir sobre os padrões de consumo energético de famílias de diferentes configurações.

1. Organizem-se em grupos de 3 a 4 pessoas. Criem uma família hipotética e definam 
quais serão seus integrantes, ou seja, estabeleçam os personagens para compô-la.

2. Recebam as Fichas de Consumo que o professor distribuirá.

3. Em grupo, estipulem quanto tempo cada personagem utiliza os aparelhos das fichas.

4. Calcule o consumo energético de acordo com a família criada e com o perfil de consu-
mo de cada personagem.

5. Responda:

a) Quantos integrantes há na família?

__________________________________________________________________________

b) Qual o consumo energético individual diário de cada um deles?

__________________________________________________________________________

c) Qual foi o consumo energético mensal familiar?

__________________________________________________________________________

d) Qual foi o consumo energético anual familiar?

__________________________________________________________________________

e) Observe as fichas e os resultados dos outros grupos. Os valores foram semelhan-
tes? O que influenciou nos resultados?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Recursos para o professor

Outra possibilidade de atividade é levar os alunos até a sala de informática para que coloquem em 
prática o que acabaram de aprender e que cada um calcule seu consumo utilizando ferramentas on-line. 

Alguns simuladores de consumo energético:

<www.furnas.com.br/simulador/index.htm>. Acesso em: 14 jun. 2018.

<www.calculat.org/pt/energia/consumo-de-eletricidade.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.

<www.copel.com/scnweb/simulador/inicio.jsf>. Acesso em: 27 maio 2018. 

Durante a atividade, caminhe entre os grupos e converse com cada um deles sobre os persona-
gens criados, os motivos de suas escolhas e os cálculos. Se necessário, corrija os cálculos e auxilie-
os a compreender onde está o erro. Depois, forme uma roda de conversa e pergunte:

•Todas as famílias tiveram o mesmo consumo e gasto mensal?

Pelos cálculos espera-se que a resposta coletiva seja “não”. Avalie se eles conseguiram identifi-
car que o consumo energético variou de acordo com a quantidade de pessoas na família, os apare-
lhos eletrônicos que cada uma possuía e o tempo de uso de cada um deles.

Para finalizar, proponha como tarefa de casa a atividade a seguir. 

Tarefa de casa

1. Peça a algum responsável uma conta de energia recente. 

2. Lembra-se da lista que você montou na outra aula com os principais equipamentos elétricos 
utilizados em sua casa? Com aquela lista em mãos, procure qual é a potência de cada equi-
pamento e, conversando com seus familiares, tente estipular o tempo de uso deles por dia. 

(Lembre-se de contar a quantidade de lâmpadas, de considerar a geladeira, fogão, ferro de 
passar e outros equipamentos utilizados no dia a dia).

3. Some os valores e compare seus resultados com o valor da conta de energia.

Dicas de organização

Se achar conveniente, proponha aos alunos que chequem a tarifa da conta de energia para a realização dos 
exercícios da tarefa.

4. Em seguida, numa folha, faça o cálculo de consumo e traga o resultado para a próxima aula. 
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Aula 4 – Discutindo o uso racional de energia 

O objetivo desta aula é fazer com que os alunos reflitam sobre o uso racional de energia em seu 
aspecto individual e coletivo, além de estimular o debate em grupo sobre o assunto.

Retome a tarefa de casa proposta na aula passada. O objetivo é que percebam como os gastos 
variam nos resultados da turma. Questione as razões desses gastos, fazendo-os refletir sobre os 
hábitos familiares deles e os equipamentos elétricos. Recolha a tarefa de casa para registro. 

Recursos para o professor

Para mais informações sobre uso racional de recursos, acesse: <www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/a3p/eixos-tematicos/uso-racional-do-recursos>. Acesso em: 9 jun. 2018.

Em seguida, pergunte:

• Vocês já ouviram falar sobre o uso racional de energia?

• Por que é importante usar a energia de modo racional?

• O uso de fontes de energia pode causar impactos ambientais? E sociais?

Ouça as respostas e concepções teóricas espontâneas dos alunos sobre o tema. Depois, faça a lei-
tura do texto a seguir com eles. Auxilie-os a entender o texto. Leia pausadamente, esclarecendo os 
pontos importantes, explicando as novas ideias e conceitos, e esclarecendo as dúvidas que surgirem.

Uso racional de energia: do que estamos falando?
Racional é um adjetivo oriundo do termo latino rationalis, usado para descrever alguém que faz 

uso da razão. Em outras palavras, racional é o ser que pensa e raciocina. O adjetivo racional pode 
ser até mesmo uma forma que alguns utilizam para  descrever o ser humano de forma geral, quando 
o comparar. 

E como podemos entender o termo racional aplicado ao “uso racional da energia”? Nes-
se caso, o termo está relacionado à racionalização, uma forma de usar a razão para organi -
zar a produção, de modo a aumentar o rendimento. Quando se racionaliza a energia elétrica, 
reduz-se o consumo e, consequentemente, o custo com a conta de energia e o impacto soci -
oambiental causado pela geração dela.

Quando falamos em menor gasto de energia, logo pensamos em reduzir o preço da nos-
sa conta de energia elétrica em casa. Isso é um dos motivos para o uso racional da energia. 
Mas será que é só isso?

É importante lembrarmos que a maior parcela da geração de energia elétrica no Brasil, e 
que chega à nossa casa, é gerada pelas usinas hidrelétricas. Para a construção de uma usi-
na hidrelétrica é necessário a escolha de um local adequado que deve ser próximo aos rios. 
Sua construção promove o alagamento das áreas próximas ao rio, causando mudanças am-
bientais, como alterações no clima, desaparecimento de espécies e morte de árvores por 
apodrecimento. Além disso, há impactos sociais, pois as famílias são obrigadas a deixar a 
casa em que mora para recomeçar a vida em outro lugar.

Reduzir o consumo de energia elétrica em casa faz com que a necessidade energética 
do país diminua, reduzindo a necessidade da construção de novas usinas e causando a dimi-
nuição do processo de produção. Portanto, o uso racional de energia significa, também, um 
benefício socioambiental!

Não podemos esquecer que não são apenas as residências que utilizam energia elétrica, 
mas também escolas, empresas, instituições públicas, indústrias e todos os processos reali-
zados para manutenção de nossa vida em sociedade, especialmente no ambiente urbano. 
Por isso, nosso papel como cidadãos vai além do uso racional da energia em nossas casas, 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/uso-racional-do-recursos
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/uso-racional-do-recursos


260

mas como consumidores de todos os tipos de bens e serviços. 

Texto elaborado pela autora.

Após a leitura, inicie um debate. Solicite que comparem seus novos saberes com as concepções 
iniciais discutidas antes da leitura. 

Durante a discussão, avalie se os alunos sabiam que a geração de energia pode causar impactos 
socioambientais ou se essa informação era algo novo para eles. Afira se conseguiram compreender as 
causas e consequências citadas no texto, no caso, o alagamento de áreas para a construção de hidre-
létricas afetando animais e famílias locais. Além desses exemplos, comente também os impactos de 
outras formas de geração de energia, para que os alunos não mantenham a ideia de que somente as 
hidrelétricas causam danos, por exemplo, a morte de aves em parques eólicos, o perigo radioativo da 
geração de energia por usinas nucleares, a emissão de gases tóxicos da energia térmica e a fabricação 
de componentes necessários para gerar a energia solar. Terminada as discussões, proponha aos alu-
nos que se organizem em grupos e os encaminhe à sala de informática para a atividade 4.

Atividade 4

1. Organizem-se em grupos e elaborem propostas de medidas e ações, individuais e coletivas, 
para a diminuição efetiva do consumo de energia elétrica. Para isso, vocês podem pesquisar 
em livros, jornais ou sites. Não se esqueçam de considerar o consumo doméstico, industrial, 
empresarial e de instituições públicas. 

2. Confeccionem um cartaz com as medidas propostas pelo grupo.

Estipule um tempo para a atividade e, para finalizar, proponha aos grupos que apresentem 
para a turma as medidas pensadas. Incentive, durante as apresentações, que expliquem o motivo 
pelo qual acreditam que as medidas poderiam ser efetivas para a diminuição do consumo. Se achar 
conveniente, cole os cartazes num espaço de visibilidade na escola e, caso haja algum site ou blog 
da escola, disponibilize a atividade nesses meios de divulgação.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a  
produção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco re-
flexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala de aula e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 
1. Imagine que você deseja descobrir o consumo de um computador de 80 Watts que permane-

ce ligado por 3 horas diárias em um período de 30 dias (lembre-se da conversão de watts 
para quilowatts). Considerando que a companhia de distribuição cobre R$ 0,35 por KW/h, 
faça o cálculo de consumo do computador. Em seguida, considere que a conta de energia 
mensal foi de 120 reais. Qual é a porcentagem do consumo do computador correspondente 
no total da conta (R$ 120,00)?
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2. Analisando o consumo energético de sua casa, quais são as ações que você proporia à sua fa-
mília para que ela contribua com o uso racional de energia? Justifique sua escolha. 

Respostas:

1. Consumo = 80 . 3 . 30 = 7200 W/h = 7,2 KW/h

Custo do uso do computador = R$ 0,35 . 7,2 KW/h = R$ 2,52 

Percentual:

R$ 120,00 ----- 100%

R$ 2,52 ----- X%

X = 2,1 %

Nessa conta a porcentagem correspondente ao consumo do computador é 2,1%.

2. Como durante as aulas estimulou-se a reflexão crítica sobre a necessidade de todos utiliza-
rem a energia racionalmente, nessa questão espera-se que o aluno se enxergue como parte 
do coletivo e de sua família, entendendo a importância do comprometimento dele e de sua 
família na economia de energia. Para isso, ele poderá amparar-se nas discussões feitas em 
casa, como a importância de apagar as lâmpadas e de dar preferência às fluorescentes ou de 
LED, evitar abrir a geladeira várias vezes sem necessidade, não tomar banhos longos, etc. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação de desempenho

Critérios Sim Parcialmente Não

Participei das aulas?
Consegui expor minhas ideias e respeitar a dos colegas?
Fiz os cálculos de custo de uso do consumo de energia?
Entendi os conceitos de tensão elétrica e potência?
Construí e compreendi o funcionamento de um circuito elétrico?
Fiz as atividades em sala de aula?
Fiz as atividades extraclasse?
Refleti sobre meu papel social e ambiental no uso racional de energia?
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3. Implicações socioambientais da energia elétrica

Objetivos de 
aprendizagem

Objetos de 
conhecimento

Habilidades desenvolvidas

• Identificar quais são os tipos de 
usinas utilizadas para gerar 
energia elétrica.

• Analisar e refletir sobre os 
impactos socioambientais 
positivos e negativos de cada 
tipo de usina. 

• Realizar pesquisas e analisar 
informações.

• Desenvolver o trabalho em 
grupo, o debate e a exposição 
dos levantamentos realizados e 
das ideias e formação de 
posicionamentos.

• Fontes e tipos de energia
• Uso consciente de 

energia elétrica
EF08CI01 – Identificar e classificar 

diferentes fontes (renováveis e não 
renováveis) e tipos de energia utilizados 
em residências, comunidades ou cidades.

EF08CI06 – Discutir e avaliar usinas de 
geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas 
semelhanças e diferenças, seus impactos 
socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, 
comunidade, casa ou escola.

Recursos para o professor

REIS, L. B. Geração de energia elétrica. 3. ed. Barueri: Manole, 2017.

TUNDISI, H. S. F. Usos de energia: alternativas para o século XXI. São Paulo: Atual, 2014.

Duração
3 aulas

Onde fazer
Em sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
Em decorrência do processo histórico de transformação da sociedade, em especial a brasileira, 

temos uma vasta variedade de usinas para conversão de energia elétrica.  Os processos de instala-
ção e operação das usinas hidrelétricas não estão desvinculados de impactos socioambientais e 
precisam ser compreendidos de forma ampla. Os alunos precisam apropriar-se dos conhecimentos 
que se articulam a essa realidade, refletindo sobre as implicações sociais, ambientais, econômicas, 
políticas e culturais dessas fontes de obtenção de energia elétrica.

Esta sequência didática busca propiciar o contato dos alunos com o conhecimento sobre as usi-
nas hidrelétricas, seus impactos socioambientais positivos e negativos, com reflexões sobre o caso 
da Usina de Belo Monte, no Pará.
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Dicas de organização ou cuidados

• Providencie um projetor multimídia e caixa de áudio ou televisão para exibir o documentário, Belo 
Monte: depois da inundação, de Todd Southgate (2016). 

• Selecione imagens das usinas de energia elétrica para serem utilizadas.

• Agende a visita à sala de informática.

Material:
•projetor multimídia;

•documentário Belo Monte: depois da inundação, de Todd Southgate (2016);

• computadores com acesso à internet;

• imagens das usinas de energia elétrica.

Como fazer 

Aula 1 – Os impactos socioambientais das usinas hidrelétricas 

O objetivo desta aula é abordar os impactos socioambientais das usinas de energia elétrica, em 
especial as usinas hidrelétricas. Além disso, propor a classificação dos diferentes tipos de usina de 
energia em relação aos tipos de fontes e relacionar a produção de energia nacional e local.

Organize os alunos em duplas e leve-os até a sala de informática. Peça-lhes que pesquisem 
quais são os recursos naturais utilizados como fontes de energia, se eles são fontes de energia reno-
váveis ou não renováveis e as vantagens e desvantagens de cada tipo, completando a Atividade 1. 
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Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Atividade 1

1. Em duplas, pesquisem os tipos de energia que utilizam fontes renováveis e preencha 
os dados da tabela.

Recursos naturais das 
fontes renováveis

Tipo de energia Vantagens Desvantagens

Exemplo: vento Eólica
Não emite gases poluentes
Inesgotável
Mais barata 

Poluição sonora e visual
Morte de aves

2. Em duplas, pesquisem os tipos de energia que utilizam fontes não renováveis e preen-
cha os dados da tabela.

Recursos naturais das 
fontes não renováveis

Tipo de 
energia

Vantagens Desvantagens

Exemplo: combustíveis 
fósseis

Termoelétrica
Construção rápida
Alternativa para países que 
não possuem outros recursos

Liberação de gás 
carbônico na atmosfera

Após a pesquisa, desenhe na lousa as tabelas e peça aos alunos que digam o que colocaram em 
cada coluna para formar uma tabela coletiva. Caso as respostas da tabela não estejam adequadas 
conceitualmente, ajude-os a entender os motivos, esclarecendo suas dúvidas ou retomando os con-
ceitos. Depois, instrua-os a preenchê-la novamente. 

Com base na pesquisa, avalie se os alunos conseguem identificar que as usinas que utilizam 
fontes renováveis de energia também podem causar impactos socioambientais. Observe se os alu-
nos percebem que a energia solar demanda a construção de painéis fotovoltaicos produzidos com 
recursos minerais, que as pás das usinas eólicas podem causar a morte de aves, além de gerarem 
poluição sonora e visual, que, para construir uma usina hidrelétrica, áreas são inundadas deslocan-
do famílias e causando a morte de várias espécies de plantas e animais.
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Informação para o professor

Para exemplificar os impactos ambientais na obtenção de energia com as usinas hidrelétricas, mostre 
imagens de seu funcionamento destacando o que é necessário para sua construção, como ocorre a 
transformação de energia nesse tipo de usina e como é o transporte e a distribuição até os centros 
consumidores, como casas, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais, indústrias, entre outros. 

Aproveite para enfatizar que as regiões onde estão localizadas as usinas hidrelétricas são as que 
apresentam uma grande rede hidrográfica ou fluvial, mas que sua distribuição de energia abrange um 
território amplo. 

Para mais informações sobre os impactos das hidrelétricas, acesse: 
<http://riopardovivo.org/2012/04/impactos-provocados-por-usinas-hidreletricas/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Para saber mais sobre os impactos dos diferentes tipos de energia, leia: PUCRS. Manual de Economia de 
Energia. Disponível em: <www.pucrs.br/biblioteca/manualuse.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2018.

Aproveite para destacar os acidentes que envolveram usinas de obtenção de energia. Cite o 
exemplo do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que contaminou a população e o ambiente. 
Esse desastre envolveu a liberação de produtos radioativos prejudiciais, que podem levar a morte 
de seres humanos, animais e plantas, causando sérios desequilíbrios ambientais persistentes por 
muitos anos. 

Aproveite a ida à sala de informática e proponha às duplas que pesquisem informações relaci-
onadas a esse acidente. Para nortear a pesquisa, sugira as questões a seguir e instrua os alunos a re -
gistrar os dados e informações obtidos no caderno.

• Acidente de Chernobyl
1. Em que ano ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl?

2. O que causou o acidente?

3. Houve mortes?

4. Como a situação foi controlada?

5. Quais foram as consequências do acidente?

Após a pesquisa, solicite aos alunos que compartilhem e discutam cada um dos pontos e refli-
tam sobre as causas e os impactos sociais e ambientais gerados. Evite nesse momento abordar con-
ceitos complexos, como a estrutura do átomo, e foque nas causas e consequências do acidente..

Informações para o professor

Vítimas de Chernobyl

Na data de 26 de abril de 1986, foi realizado um teste no reator número quatro da usina nuclear de 
Chernobyl, na Ucrânia. 

Após superaquecer, o reator, repleto de elementos químicos com grande poder radioativo, explodiu.

O incêndio durou 10 dias e a quantidade de material radioativo lançado se espalhou por cerca de 125 000 
a 146 000 quilômetros quadrados, por extensas áreas da Europa, em especial, os territórios de Belarus, 
Rússia e Ucrânia. Houve a necessidade de evacuação total da área. 

O número de vítimas diretas e indiretas decorrentes da explosão pode chegar a 100 000 pessoas. 

Para mais informações sobre o acidente de Chernobyl, leia o texto a seguir.

GREENPEACE (2018). Disponível em: 
<www.greenpeace.org/brasil/pt/Blog/vtimas-de-chernobyl/blog/33819/>. Acesso em: 25 maio 2018.
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Para finalizar,  proponha às  duplas que pesquisem na internet  e  respondam no caderno às 
questões a seguir.

• O que é uma matriz energética? Como é constituída a matriz energética do Brasil?

• Qual é a usina hidroelétrica que abastece a cidade onde a escola está situada?

•Em poucas linhas, como ocorre a geração de energia nas usinas hidrelétricas?

• Quais são as cinco maiores usinas hidrelétricas do Brasil? Onde estão localizadas?

• Que impactos socioambientais as usinas hidrelétricas podem causar? Pesquise um exemplo de 
caso que gerou impactos socioambientais e apresente à turma. Instrua-os a utilizar o tempo res-
tante da aula para a pesquisa e explique que a discussão será feita na próxima aula.

Dicas de organização

A intenção dessa atividade é propor aos alunos que realizem a pesquisa e consigam encontrar dados para 
entender como nosso país é dependente de usinas hidrelétricas, quais são as principais regiões nas quais elas 
se encontram e, por fim, entendam a variedade de impactos socioambientais atrelados a elas.

Para deixar a atividade mais interessante, solicite aos grupos que estudem usinas diferentes, para que haja 
uma atividade coletiva com respeito e aceitação entre os colegas e, depois, ocorra um debate com livre 
exposição de ideias, compartilhamento de opiniões e defesa de posicionamentos.

Aulas 2 e 3 – Usina de Belo Monte: um problema nacional

O objetivo desta aula é que os alunos compreendam os impactos socioambientais relacionados 
com a construção de usinas hidrelétricas, utilizando o exemplo da Usina de Belo Monte, no Pará.

Inicie a aula retomando as questões de pesquisa da aula anterior. Avalie se os alunos com-
preenderam o conceito de matriz energética e se conseguem diferenciá-la da matriz elétrica, expli-
cando que a matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis, enquanto a 
matriz elétrica representa somente as fontes de energia elétrica. Afira se os alunos conseguiram 
identificar a usina que abastece a cidade onde moram e também as cinco maiores usinas hidrelétri-
cas brasileiras (Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Jirau e Santo Antônio). No momento em que os alunos 
explicarem como funciona uma usina hidrelétrica, contextualize e faça com que pensem em como a 
energia gerada nas usinas chega até nossas casas. Além disso, proponha que falem sobre a dimen-
são do impacto socioambiental que a construção de hidrelétricas pode ocasionar. 

Informações ao professor

Alguns dos impactos socioambientais de usinas hidrelétricas:

• desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos e terrestres;

• impactos na saúde humana;

• impactos no patrimônio histórico e cultural;

• alterações na qualidade dos solos;

• retirada de populações indígenas e ribeirinhas: impactos sobre suas culturas e organização de vida.

Para mais informações, acesse: <https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/viewFile/5532/3897>. Acesso em: 
27 maio 2018.
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Em seguida, leve os alunos para a sala de vídeo e exiba o documentário Belo Monte: depois da 
inundação, de Todd Southgate (2016). 

Informações ao professor

O documentário sugerido conta a história e as consequências da construção da usina hidrelétrica de Belo 
Monte. Por meio de entrevistas com ativistas, moradores e líderes indígenas locais, são abordados e 
discutidos temas como as violações de direitos humanos e danos socioambientais que desestruturam o meio 
ambiente e a vida das comunidades locais do rio Xingu.

Depois, forme uma roda de conversa e incentive-os a participar, aceitarem e respeitar as colo-
cações e posturas dos colegas. Permita um debate com livre expressão de ideias, compartilhamento 
de opiniões e defesa de posicionamentos sobre o que entenderam do documentário. Em seguida, 
solicite aos alunos que se organizem em quatro grupos e proponha a Atividade 2. Ela consiste em 
um debate, representando uma audiência pública sobre a construção de uma nova usina hidrelétri-
ca em dada região. Cada grupo de alunos irá representar um grupo social, que defenderá ou não a 
construção da usina. Essa audiência pública simula uma das etapas no processo que dará respaldo 
à decisão do poder público de autorizar ou não a construção da usina hidrelétrica na região espe-
cífica. 

Leve-os à sala de informática e incentive-os a pesquisar como é decidida uma situação como 
essa. Normalmente, busca-se o EIA-Rima (Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto 
Ambiental) de determinado  projeto de usina hidrelétrica. Durante a pesquisa, os alunos devem 
buscar relatórios e documentos relativos ao projeto de uma usina hidrelétrica, informações sobre o 
posi-cionamento de empresários locais, da sociedade civil, do governo, das comunidades tradicio-
nais existentes (indígenas, quilombolas e ribeirinhas) e dos ambientalistas. Solicite que escrevam 
no caderno os dados e as informações obtidos na pesquisa e que julguem importantes. Depois, de-
vem entregar o roteiro da atividade.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



269

Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

Atividade 2 – Debate da construção de usina hidrelétrica

1. Reúnam-se em grupos. O professor sorteará uma das categorias abaixo para vocês re-
presentarem.

a) O grupo a favor da construção. Pode ser constituído de empreendedores da usina, 
parte dos moradores, entre outras categorias que os alunos acharem adequado.

b) O grupo contra a construção. Pode ser constituído de parte dos moradores e ambi-
entalistas, entre outras categorias que os alunos acharem adequado.

c) Os representantes do governo municipal/estadual. Ao final do debate, eles deverão 
decidir se a usina será construída ou não.

2. Formulem as questões e os problemas de cada categoria sobre a usina hidrelétrica, 
para organizarem o posicionamento e os argumentos de acordo com a categoria que 
representará.

3. O professor mediará o debate, estipulando um tempo de três minutos para cada grupo 
se posicionar e replicar.

4. Para finalizar, os participantes do grupo formado pelos representantes do governo de-
verão tomar a decisão e apresentar a justificativa.

Instrua os grupos a respeitar o tempo de fala dos colegas e as posições deles. Observe o 
posicionamento e a argumentação de cada um dos lados. Verifique se os grupos utilizam 
os conhecimentos construídos com base nestas sequências didáticas para formular suas 
justificativas ou se continuam usando as preconcepções teóricas que tinham.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há a  
produção de um material escrito – anotações no caderno, pesquisas, cartazes e modelo do arco re-
flexo. 

Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de 
questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avalia-
das. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os con-
ceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Explique o percurso da energia elétrica desde a geração na usina hidrelétrica até sua 
casa. Considere o funcionamento da usina em questão. 

2. Elabore uma carta ao poder público sobre a importância da utilização de outros tipos de 
usinas, em razão dos impactos gerados pelas hidrelétricas.

Respostas

1. A energia gerada em uma usina hidrelétrica provém do movimento das turbinas, graças ao 
movimento das águas dos rios. Para isso, é construída uma barragem com o objetivo de for-
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mar uma represa para acúmulo de água. Com a queda da água, há movimentação das turbi-
nas, transformando energia potencial em energia cinética, que, por sua vez, é convertida em 
energia elétrica por meio de um gerador, sendo a energia elétrica transmitida para uma ou 
mais linhas de transmissão, interligadas à rede de distribuição. Essa rede fará a distribuição 
de energia elétrica às residências. 

2. Espera-se que os alunos consigam expor seus conhecimentos sobre as usinas que utilizam 
fontes de energia renovável, especialmente eólica e solar, devido ao alto potencial que o Bra-
sil tem na disposição dos recursos naturais necessários, como ventos e sol, respectivamente,  
e de biomassa, utilizando a grande quantidade de matéria orgânica disponível. O objetivo é 
que, ao citar os exemplos, os alunos concentrem-se na importância de revermos nossa matriz 
energética (90% da nossa geração de energia concentra-se nas usinas hidrelétricas) e de prio-
rizarmos usinas que causem menores impactos socioambientais. Auxilie-os na formatação da 
carta (remetente, destinatário, cabeçalho, pronome de tratamento adequado), utilizando tais 
critérios na correção.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação de desempenho

Critérios Sim Parcialmente Não

Identifiquei quais são os tipos de usinas 
utilizadas para gerar energia elétrica?

Consegui expor minhas ideias e respeitar a 
dos colegas?

Discuti sobre o funcionamento das usinas 
de geração de energia?

Debati sobre os impactos ao ambiente na-
tural e social de cada tipo de usina (como 
no caso de Belo Monte)?

Fiz as atividades propostas em sala de 
aula?
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem é composta de dez questões, que devem ser 
respondidas  individualmente  pelos  alunos,  cinco de  múltipla-escolha e  cinco dissertativas.  Ela 
atende à Base Nacional Curricular Comum (BNCC), trabalhando as habilidades listadas a seguir.

EF08CI01 – Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de 
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.

EF08CI03 – Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rá-
dio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a 
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).

EF08CI04 – Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos 
no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no 
consumo doméstico mensal.

EF08CI06 – Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, 
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia  
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.

Ao final, há um padrão de resposta com reorientações, uma grade de avaliação do desempe-
nho e a ficha de acompanhamento individual.
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Proposta de acompanhamento da 
aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem é composta de dez questões, que devem ser 
respondidas  individualmente  pelos  alunos,  cinco de  múltipla-escolha e  cinco dissertativas.  Ela 
atende à Base Nacional Curricular Comum (BNCC), trabalhando as habilidades listadas a seguir.

EF08CI01 – Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de 
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.

EF08CI03 – Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rá-
dio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a 
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).

EF08CI04 – Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos 
no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no 
consumo doméstico mensal.

EF08CI06 – Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, 
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia  
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.

Ao final, há um padrão de resposta com reorientações, uma grade de avaliação do desempe-
nho e a ficha de acompanhamento individual.
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Acompanhamento da aprendizagem

4o bimestre

Nome:________________________________________________ Ano/Turma:_________

Professor(a): _____________________________________________ Data: ___/___/____ 

1. Leia o trecho abaixo com atenção.

A facilidade de transporte da eletricidade e seu baixo índice de perda energética durante conver-
sões incentivam o uso da energia em grande escala no mundo todo, inclusive no Brasil. Fontes reno-
váveis, como a força das águas, dos ventos ou a energia do sol e os recursos fósseis, estão entre os 
combustíveis usados para a geração da energia elétrica. Por meio de turbinas e geradores podemos 
transformar outras formas de energia, como a mecânica e a química, em eletricidade. [...]

CCEE. Disponível em: <www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/fontes?
_afrLoop=185523607062003&_adf.ctrl-state=9a7j6a2vu_1#!%40%40%3F_afrLoop%3D185523607062003%26

_adf.ctrl-state%3D9a7j6a2vu_5>. Acesso em: 28 maio 2018.

O texto cita diversos tipos de recursos utilizados para conversão de energia. Assinale a al-
ternativa que apresenta quais são os recursos naturais utilizados nas usinas hidrelétrica,  
eólica, maremotriz, de biomassa, termoelétrica, nuclear e solar, respectivamente:

a) Sol, vento, átomos, água dos rios, marés, matéria orgânica, combustíveis fósseis.

b) Água dos rios, vento, marés, combustíveis fósseis, matéria orgânica, átomos e Sol.

c) Marés, matéria orgânica, água dos rios, vento, combustíveis fósseis, átomos e Sol.

d) Água dos rios, vento, marés, matéria orgânica, combustíveis fósseis, átomos e Sol.

e) Água dos rios, vento, marés, átomos, matéria orgânica, combustíveis fósseis e Sol.

2. Leia o trecho abaixo.

[...] Assim como um moinho tem a sua roda para moer grãos e chegar ao produto final, as usinas 
hidrelétricas possuem as turbinas. Conectadas a um gerador, elas ajudam a produzir a energia que  
mais tarde é levada ao transformador. A partir dali, a eletricidade pode ser encaminhada para os distri -
buidores e chegar pronta na casa dos consumidores. Atualmente no mundo, cerca de um quinto da 
energia elétrica vem de usinas hidrelétricas, o que corresponde ao que poderia ser produzido através 
da queima de cinco bilhões de barris de petróleo. A potência hidrelétrica do Brasil responde pela ilumi -
nação de 92,4% do país. [...]

FIOCRUZ. Disponível em: <www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1015&sid=9>. Acesso em: 28 maio 2018.

Algumas usinas de conversão de energia estão sendo atualmente responsabilizadas pe-
los problemas socioambientais, desde a fase de exploração dos recursos naturais até o 
consumo, como no caso das usinas hidrelétricas. Acerca da relação entre a geração de 
energia e a questão socioambiental, é possível afirmar que:

a) os impactos socioambientais de usinas hidrelétricas não devem ser considerados, já 
que a potência hidrelétrica no Brasil responde pela iluminação de mais de 90% do 
país.
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b) a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil provém de fonte de energia 
não renovável. 

c) a utilização de carvão mineral nas usinas termoelétricas não libera gás carbônico na 
atmosfera.

d) o uso de biomassa, usando a cana de açúcar e o carvão mineral, gera grandes im-
pactos ambientais e, por isso, é definida como uma fonte de energia não renovável.

e) o Brasil tem um grande potencial energético proveniente de outras fontes renová-
veis, como o Sol e o vento, além das águas dos rios utilizadas em hidrelétricas.

3. Leia o trecho abaixo.

[...] Às vezes quando falamos em energia, a modalidade que nos vem primeiro à mente é a ener-
gia elétrica em razão de sua grande utilização. No grande universo que nos cerca, diversas são as mo-
dalidades de energia e exemplos destas são: mecânica, térmica, sonora, elétrica, eólica, solar, lumino-
sa, nuclear etc. [...]

ALMEIDA. As modalidades de energia. Brasil Escola. Disponível em 
<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/as-modalidades-energia.htm>. Acesso em: 28 maio 2018.

O trecho relembra os tipos de energia existentes. Assinale a alternativa que relacione cor-
retamente o tipo de energia com suas características.

a) Energia térmica é a energia do movimento das moléculas transferida de um corpo a 
outro em forma de luz.

b) Energia química é a energia do movimento das moléculas transferida de um corpo a 
outro em forma de calor.

c) Energia sonora é a energia que chega aos nossos ouvidos por vibrações de ondas 
eletromagnéticas.

d) Energia luminosa é a energia que chega aos nossos olhos pela vibração de moléculas. 

e) Energia mecânica é a energia contida em um corpo ou objeto em repouso, e que se 
relaciona ao movimento. 

4. Imagine a situação a seguir.

Você e seus amigos combinam um piquenique num parque da cidade, logo após a aula de Ciên-
cias. Você monta uma cesta com comidas e bebidas e vai encontrá-los no parque. Como chegou pri-
meiro, começa a andar por lá, procurando uma árvore que faça sombra para que vocês possam se 
sentar embaixo e aproveitar o piquenique. 

Ao sentar-se no chão, uma fruta cai na sua cabeça! Você olha para cima e percebe que se sentou 
embaixo de um limoeiro carregado de limões. Logo, você se lembra da aula de Ciências sobre energia  
e formula algumas hipóteses para explicar aos colegas o que aconteceu.

I) Energia cinética é a energia que um corpo (objeto) possui por estar em movimento, 
como ocorre na queda de uma fruta da árvore. 

II) Energia potencial gravitacional é a energia que um corpo possui por se situar a uma 
certa altura acima da superfície terrestre (“chão”), tomando como referência. 

III) O fato de o limão encontrar o chão quando cai não se relaciona à energia potencial 
gravitacional.
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Quando seus amigos chegam, você comenta com eles o que aconteceu e as afirma-
ções que formulou. Em conjunto, vocês decidem quais afirmações estão corretas. 
Assinale a alternativa que escolheram.

a) I e III

b) I e II

c) Apenas a II.

d) Apenas a III.

e) Apenas a I.

5. Leia o trecho da reportagem abaixo.

[...] Em julho, a produção eólica respondeu por 12,6% de toda a energia demandada ao Sistema 
Interligado Nacional. No Nordeste, bateu-se um recorde: 64,2% da energia consumida na região, no úl-
timo dia 30 de julho, foi proveniente dos ventos. Até 2008 e 2009, o suprimento energético era feito pe -
las fontes hidrelétricas, oriundas de usinas localizadas na Bacia do Rio São Francisco.

“O resultado tem sido excepcional, até porque a região é atingida por ventos excepcionais e razoa-
velmente constantes, o que proporciona capacidade de geração que se situa entre as melhores do 
mundo”. [...]

ROCKMANN, Roberto. No Nordeste, cresce investimento em energia renovável. 
Carta Capital. 3 nov. 2017. Disponível em:

<www.cartacapital.com.br/especiais/nordeste/no-nordeste-cresce-investimento-em-energia-renovavel>. 
Acesso em: 28 maio 2018.

Sobre as fontes de energia renovável e não renovável, assinale a alternativa correta.

a) Fontes de energia não renovável são aquelas que envolvem recursos naturais que 
se repõem imediatamente no ambiente. 

b) As usinas hidrelétricas utilizam fontes de energia não renovável.

c)  A preocupação com a utilização de fontes de energia renovável é importante por 
causarem menos impactos socioambientais negativos.

d)  No Brasil grande parte da energia elétrica que chega a nossas casas provém das 
usinas hidrelétricas que utilizam fontes de energia não renovável.

e) Fontes de energia renovável utilizam recursos naturais que não se repõem imediata-
mente no ambiente.
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O trecho a seguir servirá como base para as questões 6 e 7.

Para comemorar o Dia Internacional de Luta contra Barragens, pelos Rios, pela Água e pela Vida,  
comemorado em 14 de março, o documentário Belo Monte: depois da inundação, dirigido pelo premia-
do cineasta Todd Southgate, foi disponibilizado para download gratuito. [...]

ROSA, Mayra.  Documentário ‘Belo Monte: Depois da Inundação’ está disponível para download. Ciclovivo.
Disponível em: <http://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/documentario-belo-monte-depois-da-inundacao-esta-disponivel-para-

download/>. Acesso em: 28 maio 2018.

6. Cite e explique três aspectos socioambientais que podem ser discutidos na construção 
de hidrelétricas e que preocupam comunidades e ambientalistas no Brasil.

7. Considerando os recursos naturais disponíveis no Brasil, quais outras fontes de energia 
podem ser utilizadas para conversão em energia elétrica? Justifique sua resposta. 

8. Leia o trecho da reportagem abaixo.

O sistema de bandeiras tarifárias aplicado nas contas de luz não cumpre o objetivo de auxiliar os 
consumidores a entender o custo da eletricidade e a economizar energia. A constatação é do Tribunal 
de Contas da União (TCU) após auditoria. 

[...] O ministro disse ainda que, além de não alcançar o objetivo de provocar o consumo consciente 
de energia nos períodos em que a geração está mais cara, as bandeiras estão "assumindo um papel  
cada vez mais importante de antecipar receitas para evitar um acúmulo de custos para as distribuido-
ras de energia, deixando em segundo plano a pré-anunciada intenção de atuar como sinalizador para 
redução de consumo", disse. [...]

NASCIMENTO, Luciano. Bandeiras tarifárias não cumprem objetivo de reduzir consumo, diz TCU.
Agência Brasil. 23 mar. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/bandeiras-tarifarias-nao-cum-

prem-objetivo-de-reduzir-consumo-diz-tcu>. 
Acesso em: 26 maio 2018.

Conforme destacado acima, as bandeiras tarifárias foram implantadas com a intenção de 
conscientizar a população sobre o consumo de energia. Porém, seu objetivo não foi al-
cançado, gerando apenas gastos extras aos consumidores. Descreva um aspecto do pa-
pel do cidadão no uso racional de energia e, outro, do poder público.

9. Leia o trecho do texto a seguir.

[...]

Basicamente, a potência nominal do aparelho e o tempo de uso de um eletrodoméstico durante 
um período considerado, que no caso do faturamento de energia elétrica é mensal, são as variáveis 
envolvidas. Essas variáveis farão com que ele apresente maior ou menor incidência de custo na fatura, 
isto porque a energia é medida em quilowatt hora (kWh). Além de conhecer bem o eletrodoméstico,  
também é necessário conhecer bem os padrões de uso desses equipamentos no ambiente residencial, 
e para tanto se faz necessário ampliar os conhecimentos nesta área. [...]

FURLANETTO, César; POSSAMAI, Osmar. O uso da energia elétrica no ambiente residencial. Disponível em: 
<www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2001_tr51_0009.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2018.

Considerando o potencial elétrico dos equipamentos que temos em nossas residências, é 
correto afirmar que todos os aparelhos geram o mesmo gasto mensal? Por quê?
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10. Leia o trecho a seguir.

Tomando como exemplo um smartphone que corresponde a um gasto de R$ 1,53 na conta de luz, 
uma família de quatro pessoas usando o mesmo modelo de aparelho e recarregando duas vezes por  
dia vai gastar, no fim do mês, R$ 12,24. [...] recarregar o aparelho em ambientes muito quentes tam-
bém influencia no tempo de carregamento, que precisa ser maior. Baterias em estado ruim de qualida -
de ou viciadas também podem aumentar o gasto com energia.

EXTRA DIGITAL (2015). Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/economia/confira-custo-medio-na-conta-de-
luz-para-recarregar-smartphone-como-reduzi-lo-18354439.html>. Acesso em: 28 maio 2018.

Imagine que você deseja descobrir o consumo de um aparelho de som de 90 watts que 
permanece ligado por 8 horas diárias no período de 30 dias. Considerando que a compa-
nhia de distribuição cobre R$ 0,40 por KW/h, faça o cálculo de consumo do aparelho de 
som (lembre-se da conversão de watts para quilowatts). Em seguida, considere que a 
conta de energia mensal foi de 250 reais. Qual é a porcentagem do consumo do aparelho 
de som correspondente no total da conta? 
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Gabarito das atividades
Questão 1

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno estabeleceu a relação entre os tipos de usinas de energia e os recursos naturais utilizados nelas.

Habilidade desenvolvida: EF08CI01

Resposta: d.

No caso de os alunos assinalarem outra opção de resposta, faça uma tabela na lousa para rela-
cionar os tipos de usinas de energia e os recursos naturais por elas utilizados, e peça o auxílio da 
turma para completá-la. Com essa atividade, retome que as usinas hidrelétricas utilizam as águas 
dos rios; as usinas eólicas, os ventos; as usinas solares, a incidência de luz solar; as usinas termoe -
létricas, os combustíveis fósseis; as usinas maremotrizes, as marés; as usinas de biomassas, os res-
tos vegetais e materiais orgânicos; as usinas nucleares, a fissão nuclear atômica.  

Questão 2

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu a existência de impactos socioambientais das usinas de energia. Identificar se 
estabeleceu a relação entre as usinas de energia e os impactos socioambientais gerados.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI06

Resposta: e.

No caso de os alunos assinalarem outra opção de resposta, retome a relação entre os tipos de 
usinas de energia e seus possíveis impactos socioambientais, destacando o potencial energético do 
Brasil nas usinas solar e eólica. Comente que as hidrelétricas, mesmo sendo um tipo de usina que 
utiliza fonte de energia renovável, podem causar impactos socioambientais. Explique que os pro-
dutos resultantes da combustão do carvão mineral liberam na atmosfera quantidades de dióxido 
de carbono, provocando a poluição ambiental, já a biomassa, com o uso da cana-de-açúcar, é um 
tipo de fonte de energia renovável que não gera grandes impactos ambientais. Se houver tempo, 
proponha uma pesquisa relacionada ao tema para que os alunos aprofundem seus conhecimentos.

Questão 3

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu os conceitos de energia elétrica, mecânica, química, térmica e sonora.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI03

Resposta: e.

No caso de os alunos assinalarem outra opção de resposta, proponha que pesquisem nos livros 
didáticos ou agende uma data na sala de informática para que pesquisem os tipos de energia e as 
suas características. Afira se, com a pesquisa, eles conseguem identificar que a energia térmica é a  
energia do movimento das moléculas transferida de um corpo a outro em forma de calor; enquan-
to a energia química é a proveniente da ligação entre os átomos. Retome que a energia sonora é a 
energia que chega aos nossos ouvidos por vibrações de ondas sonoras que são ondas mecânicas e 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



280

que a energia luminosa é a que chega aos nossos olhos pela vibração de ondas eletromagnéticas. 
Relembre-os de que a energia mecânica é a energia relacionada ao movimento. 

Questão 4

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu os conceitos de energia potencial e energia cinética, estabelecendo a relação en-
tre eles ao analisar o exemplo dado (uma situação real).

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI04

Resposta: b.

No caso de os alunos assinalarem outra opção de resposta, retome os conceitos de energia po-
tencial gravitacional, associada ao corpo em repouso, acima do chão, tomado como referência, e 
energia cinética, associada ao movimento de um corpo, reestabelecendo a relação entre eles pelo 
exemplo de uma fruta que cai no chão. Comente que, quando uma fruta está presa ao pé, ela tem  
potencial de liberar energia, mas está em repouso, apresentando dessa forma energia potencial 
gravitacional. Quando a fruta cai, ela se movimenta e sua energia potencial vai se transformando 
em energia cinética, que está relacionada ao movimento.

Questão 5

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu o que são fontes de energia renovável e não renovável e se conseguiu relacio-
nar tais conceitos com os impactos socioambientais gerados por diferentes usinas de energia elétrica.

Habilidade desenvolvida: EF08CI01

Resposta: c.

No caso de os alunos assinalarem outra opção de resposta, retome os conceitos de fontes de 
energia renovável, como aquelas em que os recursos naturais utilizados se renovam de forma mais 
rápida no ambiente, e não renovável, em que os recursos naturais utilizados necessitam de longo 
período para serem repostos na natureza, e relacione-as com os possíveis impactos socioambientais 
das diferentes usinas de energia elétrica no Brasil. 

Questão 6

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu o documentário sobre Belo Monte e as discussões acerca dos 
impactos socioambientais causados pelas usinas hidrelétricas.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI06

Resposta: Essa questão possibilita que os alunos considerem uma ampla variedade de tópicos 
sobre  os  impactos socioambientais  de  usinas hidrelétricas.  Alguns  deles  são:  desequilíbrio  nos 
ecossistemas aquáticos e terrestres; desmatamento e inundação de áreas que podem impactar a 
fauna e flora; impactos à saúde humana; impactos sobre o patrimônio histórico e cultural; altera-
ções na qualidade dos solos; retirada de populações indígenas e ribeirinhas das áreas destinadas à 
construção da usina e as consequências em suas culturas e organização de vida.
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Os possíveis erros que podem aparecer nas respostas dos alunos referem-se à descrição de me-
nos de três impactos, como solicitado no enunciado. Nesse caso, considerar a questão parcialmente 
correta e destacar outros impactos que complementariam a resposta, como o fato de uma usina im-
plicar a mudança de indígenas e ribeirinhos de seus territórios de origem e como isso pode afetar a 
forma como organizam a vida, produzem sua renda, utilizam-se dos recursos naturais para sobre-
viver, além da história e da cultura daqueles povos. 

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu a importância de novas fontes de geração de energia no Brasil que causem
menos impactos socioambientais e aproveitem o potencial energético disponível em seus recursos 

naturais renováveis abundantes.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI06

Resposta: Outras fontes de energia renovável no país que poderiam compor a matriz energéti-
ca nacional são a energia eólica, devido à disponibilidade de ventos em diversas regiões do Brasil,  
e a energia solar, que,  com as características do território brasileiro,  possibilitaria a geração de 
grandes quantidades de energia, especialmente por ser o Sol uma fonte de energia primária e ines-
gotável. 

Os possíveis erros que podem aparecer nas respostas dos alunos referem-se à escolha de outras 
fontes renováveis, como a biomassa e a das marés. Apesar de serem fontes que causam menos da-
nos socioambientais que as usinas hidrelétricas, considere a questão parcialmente correta e instrua 
os alunos a pensarem nos seguintes aspectos:

 no caso da biomassa, ainda utilizamos, em grande quantidade, o bagaço da cana-de-açúcar 
como matéria orgânica para geração de energia e, como discutido em aula, as extensas mo-
noculturas geram problemas ambientais. Se compararmos a quantidade de biomassa apro-
veitada para geração de energia com a disponibilidade de luz solar e de ventos para gera-
ção de energia solar e eólica, respectivamente, perceberemos que estas últimas são mais 
abundantes; 

 no caso da indicação da geração de energia por marés, saliente que se trata de uma fonte 
que causa menos impactos socioambientais que as usinas hidrelétricas, mas seu potencial é 
reduzido devido à necessidade de produção em áreas litorâneas. Estabeleça a comparação 
entre o potencial energético dela e das usinas eólica e solar, indicando serem estas últimas 
mais vantajosas pela disponibilidade dos recursos energia solar e ventos em território naci-
onal. 

Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Avaliar se o aluno compreendeu a importância do uso racional de energia no âmbito individual e coletivo.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI06

Resposta: Existem várias medidas que contribuem com o uso racional de energia. O papel do 
cidadão seria o de repensar suas práticas diárias, como apagar as luzes ao sair de um ambiente. Em 
relação ao setor público, seu papel seria fazer campanhas educativas sobre a importância da econo-
mia de energia antes de estabelecer qualquer cobrança, como no caso das bandeiras tarifárias dis-
cutidas em aula. 
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O possível erro que pode aparecer nas respostas dos alunos refere-se ao papel do poder públi-
co no uso racional de energia. Nesse caso, considere a questão parcialmente correta (metade, no 
caso de acerto sobre o papel individual do cidadão) e instrua os alunos a pensarem na importância 
de campanhas educativas, de descontos aos cidadãos que conseguirem consumo energético abaixo 
de uma meta estabelecida pelo governo, entre outras.

Questão 9

Objetivo de aprendizagem

O objetivo dessa questão é avaliar se o aluno compreendeu que o consumo de energia elétrica dos diferentes 
equipamentos domésticos relaciona-se ao conceito de potência elétrica.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI04

Resposta: Considerado a potência elétricados equipamentos elétricos que temos em nossas re-
sidências, não é correto afirmar que todos os aparelhos geram o mesmo gasto mensal, pois um 
equipamento que possui maior potência elétrica consumirá mais energia do que outro com potên-
cia menor, se usado pelo mesmo tempo, podendo resultar num maior gasto.

Nessa questão pode haver erro na relação entre potência elétrica e consumo, atentando-se, o 
aluno, apenas à necessidade de usar por menos tempo os equipamentos elétricos. Porém, vale en-
fatizar, que além da potência elétrica dos equipamentos, o tempo de uso mensal também incide de 
maneira direta no consumo energético e, portanto, no gasto expresso na conta de energia.

Questão 10

Objetivo de aprendizagem

O objetivo dessa questão é avaliar se o aluno compreendeu os conceitos de consumo e gasto energético 
aplicando os cálculos matemáticos.

Habilidades desenvolvidas: EF08CI01 e EF08CI04

Resposta:

Consumo = 90 . 8 . 30 = 21600 Wh

1000 W/h equivale a 1 KW/h, portanto, 

21600 W/h = 21,6 KW/hCusto do uso do aparelho de som = R$ 0,40 . 21,6 = R$ 8,64 

Percentual:

R$ 250,00 ----- 100%

R$ 8,64 ----- X%

X = 3,45 %

A porcentagem dessa conta que corresponde ao consumo do aparelho de som é 3,45%.

No caso de erro nesta questão, retome os conceitos de consumo e gasto energético, unidades 
de medida e os cálculos matemáticos, incluindo a equação para encontrar a porcentagem. O mes-
mo deve ser feito no caso de erros parciais, tanto no resultado final quanto no caso de acerto do re-
sultado, mas erro em alguma etapa do cálculo ou unidade de medida. Considere metade de acerto 
na questão e retome com uma atividade prática em sala de aula utilizando uma etiqueta de eficiên-
cia energética. 
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Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhados, bem como ao atendimento das competências e habili-
dades correspondentes. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os bai-
xos níveis de suficiência dos alunos e possibilitar que possam ter condições de continuidade e 
avançar nos estudos são de sua responsabilidade em consonância com o projeto político pedagógi-
co da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos estu-
dos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da apren-
dizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar nos 
estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de um am-
plo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas.

O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosse-
guir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificulda-
des adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.

Avaliação 

Porcentagem 
de acerto

Uso correto dos 
conceitos

Uso de 
palavras-chave

Qualidade e organização 
do texto de resposta

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Nota:

            Questão de múltipla escolha.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:____________________________________________________Turma:_________

Professor(a):___________________________________________Data:_____/____/____

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Bom Regular Ruim 

Desempenho geral na sequência 
didática 1

Desempenho geral na sequência 
didática 2

Desempenho geral na sequência 
didática 3

Desempenho geral bimestral

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Bom Regular Ruim

Atenção na aula

Tarefas de casa

Comportamento em grupo

Comportamento durante as aulas

Desempenho geral na sequência 
didática 1

Desempenho geral na sequência 
didática 2

Desempenho geral na sequência 
didática 3

Desempenho geral bimestral

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação 

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de 
palavras-chave

Qualidade e organização 
do texto de resposta

Questão 1

Questão 2
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Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Nota:

         Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador 

4o bimestre

A energia no cotidiano

Introdução

Cada vez mais, a energia tem papel relevante no dia a dia da sociedade. Desde situações sim-
ples como ligar a televisão ou carregar o celular até o desenvolvimento econômico das nações,  
tudo isso está relacionado ao consumo de energia. Ela é um recurso natural básico para a integra-
ção do ser humano no modelo de crescimento e desenvolvimento mundial atual, pois a exploração 
de uma fonte de energia é necessária para o desenvolvimento das atividades econômicas de uma 
região, para a implantação dos serviços essenciais e o estabelecimento de uma qualidade de vida 
adequada ao ser humano, por exemplo: saneamento básico, saúde pessoal, segurança e até mesmo 
a educação. Nesse contexto, o avanço tecnológico também está cada vez mais atrelado à fabricação 
de produtos que utilizam energia para funcionar, em especial a energia elétrica. 

O avanço tecnológico também proporciona o desenvolvimento de formas de conversão para a 
geração e utilização da energia elétrica que apresentem menos impactos ao meio ambiente; assim,  
buscando soluções energéticas para um desenvolvimento com práticas mais sustentáveis. Essas so-
luções energéticas vêm desde a implantação de sistemas que utilizem fontes de energia renovável e 
limpas, até o desenvolvimento de aparelhos elétricos ou eletrônicos que apresentem um menor 
gasto energético, da diversificação da matriz energética adotada no país ou do planejamento de sis-
temas elétricos mais efetivos.

Apesar da constante busca de soluções energéticas sustentáveis, ainda é observado na socieda-
de um consumo desenfreado e indiscriminado das fontes de energia. Portanto, torna-se cada vez 
mais necessário a compreensão e conscientização do uso individual e coletivo da energia elétrica 
na comunidade, com o intuito de sensibilizar quanto às mudanças de atitudes para o uso conscien-
te e racional.

Portanto, esse projeto promove a relação entre alunos e professores a fim de enriquecer o co-
nhecimento em relação à implantação de sistemas elétricos mais efetivos nas residências, identifi-
car as principais fontes de gasto energético em suas casas e buscar soluções viáveis para diminuir o 
consumo de energia, além de observar e propor quais delas poderiam ser implantadas na escola. 
Assim, estimula formação de indivíduos pensantes e formadores de opinião e que exerçam o dever 
para com a comunicadade de serem cidadãos conscientes.. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF08CI02, EF08CI04 e 
EF08CI05 da disciplina de Ciências. Desse modo, propõe-se que professores e alunos comparti-
lhem, discutam, debatam e encaminhem a organização e execução das atividades.

O projeto ainda articula o ensino de Ciências com outros componentes curriculares, como as 
habilidades de Língua Portuguesa EF69LP03, EF69LP06, EF69LP09 e EF89LP27, ao pedir aos alu-
nos que identifiquem em suas pesquisas as ideias centrais de textos, produzam, discutam, plane-
jem e publiquem informações para uma campanha relacionada ao tema e que tenha relevância 
para a comunidade escolar. Também desenvolve as habilidades EF08MA04 e EF08MA23 de Mate-
mática propor a resolução de problemas utilizando cálculos de porcentagem e análise de diferentes 
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gráficos para representar ideias, e as habilidades  EF69AR04,  EF69AR03 e  EF69AR06 de Arte ao 
propor que os alunos analisem os temas, cores e os processos de criação de artes visuais para o ma-
terial da campanha.

Como produto final, sugere-se a construção de maquetes que representem circuitos elétrico em 
série e em paralelo, o desenvolvimento de uma campanha para uso racional de energia elétrica, en-
fatizando as possíveis soluções para diminuir o consumo de energia tanto no ambiente familiar 
quanto escolar, e ainda uma proposta de implantação de soluções energéticas viáveis para a escola.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente as habilidades da área 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF08CI02, EF08CI04 e 
EF08CI05. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das dis-
ciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Arte, no desenvolvimento de ações próprias dessas 
áreas, a fim de possibilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem desenvol-
vidas nesse projeto.

Duração
14 aulas.

Produto final
Maquetes de circuitos elétricos e campanha de uso racional de energia

Temas Transversais
Ética, cidadania, e meio ambiente.

Objetivos
• Conhecer e refletir sobre os tipos e fontes de energias.

• Compreender como ocorre o consumo de energia elétrica dos equipamentos elétricos ou ele-
troeletrônicos e resolver problemas através de cálculos relativos a esse consumo.

• Perceber a influência da exploração dos recursos energéticos na dinâmica do meio ambiente e 
desenvolver o senso crítico sobre o consumo intenso de energia pelo ser humano.

• Reconhecer-se como parte da comunidade e seus deveres quanto cidadão e assim promover a 
sensibilização da população local sobre o consumo e gasto de energia elétrica.

•Construir circuitos elétricos e compará-los aos circuitos elétricos residenciais.

• Elaborar campanha de uso racional de energia utilizando dados de pesquisa e discussões reali-
zadas em sala de aula.

• Analisar o uso de equipamentos da escola e propor medidas viáveis para diminuir o consumo 
energético dela.
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Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 2, 4, 5, 6 e 8

 (BNCC p. 322).

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 5, 6, 8 e 10

 (BNCC p. 85).

Competências específicas de Matemática
2, 4, 5, 7 e 8

 (BNCC p. 265).

Competências específicas de Arte
4, 5, 7, e 8

 (BNCC p. 196).

Integração disciplinar
Este projeto integrador propõe atividades que permitem a articulação do ensino de Ciências 

com outras disciplinas, listadas a seguir. 

Disciplina Objetos do conhecimento Habilidades desenvolvidas

Ciências

• Fontes e tipos de energia
• Transformação de energia
• Cálculo de consumo de energia 

elétrica
• Circuitos elétricos
• Uso consciente de energia 

elétrica

EF08CI02 – Construir circuitos elétricos com pilha/
bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e 
compará-los a circuitos elétricos residenciais.

EF08CI04 – Calcular o consumo de eletrodo-
mésticos a partir dos dados de potência (descri-
tos no próprio equipamento) e tempo médio de 
uso para avaliar o impacto de cada equipamen-
to no consumo doméstico mensal.

EF08CI05 – Propor ações coletivas para otimizar 
o uso de energia elétrica em sua escola e/ou co-
munidade, com base na seleção de equipamen-
tos segundo critérios de sustentabilidade (con-
sumo de energia e eficiência energética) e hábi-
tos de consumo responsável.
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Língua 
Portuguesa

• Estratégia de leitura: apreender 
os sentidos globais do texto

EF69LP03 – Identificar, em notícias, o fato cen-
tral, suas principais circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e fotorreportagens 
o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 
abordagem, em entrevistas os principais temas/
subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; em tiri-
nhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor 
presente.

• Relação do texto com o contexto 
de produção e experimentação 
de papéis sociais

• Planejamento de textos de peças 
publicitárias de campanhas 
sociais

EF69LP06 – Produzir e publicar notícias, fotode-
núncias, fotorreportagens, reportagens, reporta-
gens multimidiáticas, infográficos, podcasts noti-
ciosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, 
artigos de opinião de interesse local ou global, 
textos de apresentação e apreciação de produ-
ção cultural – resenhas e outros próprios das 
formas de expressão das culturas juvenis, tais 
como vlogs e podcasts culturais, gameplay, deto-
nado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, 
spots, jingles de campanhas sociais, dentre ou-
tros em várias mídias, vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, de comenta-
dor, de analista, de crítico, de editor ou articu-
lista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., 
como forma de compreender as condições de 
produção que envolvem a circulação desses tex-
tos e poder participar e vislumbrar possibilida-
des de participação nas práticas de linguagem 
do campo jornalístico e do campo midiático de 
forma ética e responsável, levando-se em consi-
deração o contexto da Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação desses textos e “fun-
de” os papéis de leitor e autor, de consumidor e 
produtor.

EF69LP09 – Planejar uma campanha publicitária 
sobre questões/problemas, temas, causas 
significativas para a escola e/ou comunidade, a 
partir de um levantamento de material sobre o 
tema ou evento, da definição do público-alvo, 
do texto ou peça a ser produzido – cartaz, 
banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. 
–, da ferramenta de edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc.
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• Conversação espontânea

EF89LP27 – Tecer considerações e formular pro-
blematizações pertinentes, em momentos opor-
tunos, em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

Matemática

• Porcentagens EF08MA04 – Resolver e elaborar problemas, en-
volvendo cálculo de porcentagens, incluindo o 
uso de tecnologias digitais.

• Gráficos de barras, colunas, 
linhas ou setores e seus 
elementos constitutivos e 
adequação para determinado 
conjunto de dados

EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes 
tipos de gráficos para representar um conjunto 
de dados de uma pesquisa.

Arte

• Elementos da linguagem

EF69AR04 – Analisar os elementos constitutivos 
das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de diferentes produções ar-
tísticas.

• Contextos e práticas

EF69AR03 – Analisar situações nas quais as lin-
guagens das artes visuais se integram às lingua-
gens audiovisuais (cinema, animações, vídeos 
etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de tex-
tos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, 
musicais etc.

• Processos de criação

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação 
em artes visuais, com base em temas ou interes-
ses artísticos, de modo individual, coletivo e co-
laborativo, fazendo uso de materiais, instru-
mentos e recursos convencionais, alternativos e 
digitais.

Material:
• 4 pilhas AA de 1,5 V;

• 4 lâmpadas de LED de 1,4 V;

• 2 lâmpadas de LED de 1,4 V queimadas;

• fios de cobre (aproximadamente 1 m);

• fita isolante 19 mm x 20 m;

• placas de madeira ou similar (tamanho de uma folha A3 – 297 mm x 420 mm);

• tesoura sem ponta;

• faturas de consumo de energia elétrica;

• papel, lápis, borracha e caneta;

• computador com acesso à internet;

• projetor multimídia.
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Material complementar para o professor

Filme
Soluções energéticas (2012). Documentário que faz parte da série Construindo o futuro, produzi-

do pelo Discovery Channel.
 O documentário mostra os desafios de físicos, engenheiros e pesquisadores na busca por no-

vas fontes de energia e no aperfeiçoamento de fontes renováveis.

Vídeo
O que é um circuito elétrico?, Canal Mundo da Elétrica. Vídeo com quase sete minutos que de-

monstra de maneira bem didática o funcionamento de circuitos elétricos em série, paralelo e misto.

Textos 
VEZZO,  C.  A.  L.  Fontes  de  energia.  Gestão  em  Foco,  Unifia,  2016.  Disponível  em:  

<http://www.unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/gestao_foco/artigos/ano2016/012_fontes
_energia.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2019.

O texto engloba as mais diferentes fontes de energia e aborda conceitos importantes sobre cada
um.

CAIRES, La El. Aplicação de redes inteligentes nas instalações elétricas residenciais. São Paulo,
2012. p 183 . Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-graduação em Energia, Uni-
versidade de São Paulo.

O texto apresenta pontos interessantes para a aplicação de redes inteligentes nas instalações
elétricas das residências, a fim de otimizar e, consequentemente, diminuir o consumo de energia.
Também aborda a automação como um recurso positivo no contexto energético.

História  da energia  elétrica.  Disponível  em:  <www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-
energetica/uso-consciente/historia-da-energia/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 20 maio 2018.

O texto traz uma breve história sobre a energia elétrica, mas também é possível ter acesso a te-
mas como energias sustentáveis e meio ambiente.

Como fazer
Primeira etapa – A energia elétrica dentro de nossas casas

O objetivo desta etapa é incentivar os alunos a refletir sobre as principais fontes, transforma-
ções e tipos de energia e o seu uso racional, para que posteriormente haja um direcionamento para
a energia elétrica, que é o tema principal do projeto. Por meio de técnicas de aprendizagem ativa,
como a elaboração de perguntas e pesquisa direcionada, o professor deverá nortear o aluno e en-
gajá-lo na aquisição do conhecimento.

Aulas 1 e 2
Inicie organizando uma roda de conversa. Questione e investigue quais são os conhecimentos

prévios dos alunos sobre as diferentes formas de energia e como elas estão intimamente ligadas ao
nosso cotidiano e aos seres vivos. Pergunte-lhes:

•Para que utilizamos energia?

• De que forma ela está relacionada à nossa rotina?

•Animais e plantas utilizam energia?

• A energia pode se transformar?

• De onde podemos tirar energia?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



292

Dicas de organização

Essa discussão inicial permitirá ao professor retomar e analisar o conhecimento da turma sobre os 
conceitos de energia e sua importância, preparando-os para as próximas atividades do projeto, que visam a 
busca por conhecimentos históricos e o avanço tecnológico que aconteceu devido à descoberta da energia.

Prepare-se para a discussão em sala de aula. A seguir, sugestões de textos que poderão auxiliá-lo.

Energia e ciclagem de nutrientes. Disponível em: 
<https://midia.atp.usp.br/impressos/redefor/EnsinoBiologia/Ecologia_2011_2012/Ecologia_v2_07.pdf>. 
Acesso em: 9 jun. 2018.

Aborda informações sobre o ciclo de energia, desde a fotossíntese, até o ciclo de matéria nos ecossistemas.

Fontes de energia. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia>. Acesso em: 9 jun. 
2018.

Caracteriza e discute as principais fontes de energia no Brasil e no mundo.

Matriz energética. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>. Acesso 
em: 9 jun. 2018.

Esclarece o que é uma matriz energética e apresenta os índices de consumo no Brasil e no mundo em 2016.

Ouça as respostas e afira se eles conseguem relacionar a energia com o desenvolvimento tecno-
lógico e econômico da sociedade, além da sua importância para atividades do cotidiano – acender 
uma lâmpada, transporte público, comunicação, serviços essenciais e aumento da qualidade de 
vida, como saneamento básico, saúde, lazer e educação. 

Ressalte que a energia não pode ser criada ou perdida. Apenas transformada. Esse processo 
ocorre em diferentes lugares, como a energia elétrica de uma tomada que se converte em energia 
mecânica em um ventilador, ou no corpo humano durante a digestão, quando ocorre a liberação 
de energia química, que pode ser em transformada em mecânica ao movimentarmos nossos cor-
pos, em térmica para a manutenção da temperatura corpórea, em impulso elétrico nos neurônios, 
etc. 

Informação para o professor

Fontes de energia do Brasil

Entre as principais fontes de energia no nosso país estão o etanol proveniente da cana-de-açúcar, o carvão 
vegetal, os combustíveis fósseis, a energia solar, a eólica, o biogás e a hídrica. A maior fonte de energia 
elétrica no Brasil é a hídrica, entretanto, é uma fonte variável ao longo do ano, por conta do regime de 
chuvas. Dessa forma, as termelétricas (principalmente as que usam gás natural) são fontes de energia que se 
destacam em determinadas épocas do ano, uma vez que elas garantem a conversão de energia elétrica, 
quando a hídrica não é suficiente. Entretanto, a energia obtida por termelétricas apresenta um custo maior, 
influenciando diretamente no valor cobrado da população.
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Além disso, retome os conceitos de cadeia alimentar e de fluxo de energia e, se necessário, ex-
plique que uma planta clorofilada ao realizar fotossíntese absorve a energia luminosa, normalmen-
te do Sol, para produzir o próprio alimento. Quando um animal herbívoro, por sua vez, se alimen-
ta dessa planta, ocorre a transferência de parte dessa energia para o animal.

Em seguida, discuta com os alunos que o uso da energia elétrica é algo comum na sociedade 
atual, porém muitas produções científicas foram necessárias para seu amplo uso como fonte de 
energia, como a criação da pilha voltaica, no final do século XVIII. Incentive-os a refletir, debater e 
compartilhar ideias e posicionamentos pessoais sobre a sociedade antes do uso da energia elétrica. 
Depois, proponha um trabalho de pesquisa em grupos de 4 a 5 alunos para buscar dados sobre 
esse tema. Solicite que busquem fatos e fenômenos ligados a atividades do cotidiano da sociedade 
sem a energia elétrica, incentive-os a levantar hipóteses e a verificá-las. Instrua-os a pesquisar na 
internet,  livros  e  revistas  informações  relacionadas  a  transporte,  entretenimento,  comunicação, 
conservação de alimentos, entre outros tópicos que considerar importantes. Para orientar a pesqui-
sa, proponha que respondam às questões a seguir.

• Antes da energia elétrica era possível iluminar os ambientes à noite?

• Como era a comunicação a distância entre pessoas sem energia elétrica, internet, telefone e ce-
lular? 

• De que forma era feita a conservação de alimentos antes da invenção da geladeira?

• Como a água poderia ser aquecida sem a energia elétrica, por exemplo, para tomar banhos 
quentes?

•Era possível passar roupas sem energia elétrica?

• A descoberta da energia elétrica foi resultado de muitos trabalhos nas áreas da química e da 
física. Quando e como foi que o ser humano gerou, pela primeira vez, a energia elétrica?

• Quando a energia elétrica passou a ser ofertada para a população?

• A disponibilidade de energia gerou algum desenvolvimento tecnológico? Como isso afetou o 
ambiente no passado? Hoje em dia afeta da mesma forma?

Dicas de organização

Relacione o tema da pesquisa com as hipóteses levantadas pelos alunos em aula para que elas não tenham 
amplo espectro de busca e dificultem o encaminhamento das atividades.

Se achar conveniente, proponha aos alunos que, além das fontes de pesquisa usuais, também busquem 
informações conversando com parentes e/ou conhecidos que tenham vivido sem energia elétrica. Delimite o 
número de entrevistados, pois questões abertas podem ser difíceis de ser tratadas como dados e, desse 
modo, muitas entrevistas podem atrapalhar uma análise mais focada. Sugira que cada grupo faça no 
máximo 3 entrevistas.

No caso desse método de investigação, outras perguntas norteadoras podem ser adicionadas, por 
exemplo:

• Quais as maiores dificuldades enfrentadas no cotidiano sem energia elétrica?

• Como era a vida noturna?

• A vida sem energia elétrica apresentava alguma influência nas horas de sono?
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Solicite que elaborem um cartaz para apresentar ao restante da turma na próxima aula. É im-
portante que cada apresentação reserve momentos para compartilhamento de ideias/posiciona-
mentos, debates, perguntas e livres expressões/argumentações/depoimentos. Converse previamen-
te com o professor de História para que ele esteja presente durante as apresentações e ajude a me-
diar os debates. A participação dele será bastante enriquecedora e poderá contribuir para os alunos 
perceberem que a energia elétrica tornou-se uma necessidade para a sociedade moderna e seu de-
senvolvimento.

Aula 3

Proponha aos grupos que, um por vez, apresentem seus cartazes. Durante as discussões, avalie 
se os alunos perceberam que a energia elétrica tornou-se uma necessidade social, pelo menos para 
este modelo de crescimento e desenvolvimento.

Afira e discuta com o professor de História se, durante as apresentações, os alunos mencionam 
alguns pontos fundamentais para contemplar o aprendizado do tema, como:

1) Durante muito tempo, a população utilizou tochas, velas, lampiões, entre outros, para ilumi-
nar suas casas durante a noite, de modo que o funcionamento noturno de uma casa ou esta-
belecimento era limitado. 

2)  A comunicação entre pessoas distantes geograficamente se dava principalmente por cartas.

3) A ausência de energia elétrica tornava impossível conservar alimentos frescos por muito 
tempo como conservamos atualmente na geladeira. Assim, as pessoas adquiriam somente o 
necessário para a refeição do dia e cozinhavam no fogão à lenha, ou utilizavam técnicas de 
salgamento e secagem de alimentos como método de conservação, além de praticar o cultivo 
em hortas de subsistência.

4)  Antes da energia elétrica no Brasil, por volta do século XIX utilizava-se a luz gerada a gás. 

5) Os banhos eram frios ou com água aquecida pelo fogo, por exemplo, no fogão à lenha.

6) Para passar peças de vestuário era utilizado o aquecimento pela queima de combustíveis, 
como óleo e carvão, e até mesmo pelo aquecimento direto no fogo. Nos ferros à brasa era co-
locado carvão aquecido em fornalha ou fornos à lenha.

7) Um marco histórico foi a Revolução Industrial que gerou grande conhecimento científico, 
avanço e aplicação tecnológica.

8) O papel de vários cientistas que estudaram a eletricidade, desde os gregos antigos que fric-
cionavam âmbar para gerar descargas elétricas até Michael Faraday, Nikola Tesla e Thomas 
Edison, foi bastante importante na revolução tecnológica do século XX, criando diversos 
equipamentos, entre eles a lâmpada elétrica incandescente.

9) Em 1879, Dom Pedro II autorizou Thomas Edison a introduzir no país aparelhos e processos 
de sua invenção destinados à utilização da eletricidade na iluminação pública.

10) Os impactos ambientais causados para a obtenção de energia no passado e nos tempos atu-
ais com as hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, etc. 

Depois, discuta com os alunos se as hipóteses levantadas nas aulas anteriores estavam corretas 
ou não. Fique atento e faça a mediação desse momento para que os alunos não percam o foco du-
rante as comparações entre as hipóteses iniciais e os dados da pesquisa e apresentações. Verifique 
se algum grupo conseguiu conversar com alguém que tenha vivido sem energia elétrica e quais in-
formações conseguiram obter. 
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Para finalizar, peça aos grupos que se reúnam e elaborem um texto autoral para registrar as in-
formações e discussões realizadas em sala de aula, respondendo cada uma das perguntas nortea-
doras da pesquisa. Instrua-os a elaborar o texto com base nas informações coletadas sem copiar os 
textos ou trechos prontos. Utilize essa atividade para avaliação dos grupos.

Informações para o professor

Prepare-se para a discussão em sala de aula. A seguir, sugestões de fontes que poderão auxiliá-lo.

•   CARVALHO, J. F. Energia e sociedade. Estudos avançados. v. 28, n. 82, 2014. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/ea/v28n82/03.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016.

Neste artigo são analisadas as relações entre o consumo de energia, estágio de desenvolvimento, costumes 
e industrialização de uma sociedade.

•   BRANDÃO, H. C. L. e tal. A história da iluminação elétrica nas residências cariocas no início do século 
XX registrada na moradia de Rui Barbosa. Fundação Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 
<www.casaruibarbosa.gov.br/escritos/numero07/escritos%207_08_a%20historia%20da%20iluminacao.pdf>. 
Acesso em: 10 jun. 2018.

O artigo discute a residência de Rui Barbosa, que foi transformada em museu e possui informações 
relevantes e o testemunho de uma época que marcou o início da iluminação moderna.

•   CEMIG. História da energia elétrica no Brasil. Disponível em: 
<www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/Nossa_Historia/Paginas/historia_da_eletricidade_no_brasil.aspx>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 

Aborda a história da eletricidade no Brasil, desde 1879 até os dias atuais.

•   Documentário A História da eletricidade, da BCC, 2011.

Documentário sobre a história da eletricidade, desde a geração da faísca até as grandes revoluções.

Aula 4

Dicas de organização

Organize-se para que essa aula seja aplicada depois que os conceitos de energia elétrica e circuitos 
elétricos tenham sido trabalhados com a turma.

Inicie retomando com os alunos a noção de circuito elétrico. Ressalte que a corrente elétrica 
pode ser aplicada como um fluxo ordenado de partículas dotadas de carga elétrica. Fios de cobre e 
de outros metais (corpos condutores) são meios eficientes para ocorrer esse fluxo.  Dentro de um 
circuito elétrico,  a energia dos elétrons pode ser transformada em outros tipos de energia,  por 
exemplo, a energia luminosa de uma lâmpada, energia mecânica de um ventilador, energia térmica 
de um aquecedor, etc. 

Nesse momento, peça aos alunos que reflitam qual seria o papel do interruptor ou do botão 
liga/desliga em um circuito elétrico. Afira se eles compreendem que esses botões promovem ou in-
terrompem a formação da corrente elétrica dos aparelhos. Ressalte que, para que haja corrente  
elétrica, é preciso que o sistema esteja fechado e sem interrupções, pois assim ocorre o fluxo dos  
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elétrons. Dê o exemplo de uma lanterna: explique que seus fios de ligação devem estar conectados 
nos dois terminais da pilha (circuito fechado) para que haja corrente elétrica.

Para finalizar, apresente e diferencie os circuitos elétricos em série e paralelo. Explique que o 
circuito em série é aquele em que todos os componentes estão ligados em sequência, de modo que 
haja somente um caminho para a corrente elétrica. Já o circuito em paralelo é aquele em que os
componentes não estão em sequência, ou seja, existe mais de um caminho para a corrente elétrica,  
que acaba se dividindo. Dê exemplos de objetos do dia a dia: cite as lâmpadas pisca-pisca como 
circuito em série e a TV, o ar-condicionado e outros aparelhos elétricos como circuito em paralelo. 

Aulas 5 e 6

Inicie retomando com os alunos que os circuitos elétricos estão presentes no nosso dia a dia de 
diferentes formas, em certos objetos ou na instalação do sistema elétrico de casas e edifícios. Em se-
guida, proponha aos alunos a construção dos dois tipos de circuito elétrico abordados na aula 4 e 
solicite que investiguem as principais vantagens e desvantagens de cada um deles.

Organize os alunos em dois grupos (A e B) e instrua o grupo A a construir um circuito em série 
e o grupo B, um circuito em paralelo. Distribua os roteiros de aula prática a seguir, auxilie-os na 
montagem dos circuitos e proponha que respondam às questões do roteiro.

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA GRUPO “A”

Circuito elétrico em série

Introdução a circuitos elétricos
Circuitos elétricos estão presentes no nosso dia a dia em diferentes objetos e instalações. Todos 

os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem um circuito, seja ele em série, paralelo ou misto.

Objetivo
Construção de um circuito elétrico em série e apresentação do seu funcionamento para a turma.

Material e métodos:
• 2 pilhas AA de 1,5 V;

• 2 lâmpadas de LED de 1,4 V;

• 1 lâmpada LED de 1,4 V queimada;

• fios de cobre (aproximadamente 1 m);

• fita isolante 19 mm x 20 m;

• placas de madeira ou similar (tamanho de uma folha A3 – 297 mm x 420 mm);

• tesoura sem ponta.
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1) Pegue duas pilhas AA de 1,5 V e una o polo positivo de uma com o negativo da outra, utili-
zando a fita isolante. 

2) Corte três fios de cobre, dois com 25 cm e um com 15 cm, e, com uma tesoura, descasque as  
extremidades. 

3) Fixe a extremidade de um fio de 25 cm em um polo das pilhas e a outra extremidade em 
uma lâmpada LED.

4)  Una a lâmpada LED com outra utilizando o fio de cobre de 15 cm.

5) Conecte a segunda lâmpada LED com o outro fio de cobre de 25 cm. E una a outra extremi-
dade do fio ao outro polo da pilha.

6) Fixe o circuito em uma placa de madeira com o auxílio de fita isolante. 

Paulo César Pereira

Resultados e discussão

1) Desconecte um dos fios de cobre da extremidade da pilha e observe.

a) O que aconteceu com o circuito?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Por que isso acontece?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) Qual é o caminho da corrente elétrica no circuito?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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3) Substitua uma das lâmpadas de LED por uma lâmpada queimada e observe.

a) O que aconteceu com o circuito?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Por que isso aconteceu?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4) Observe o circuito elétrico do grupo B e responda.

a) O que acontece quando se desconecta uma das extremidades dos fios de cobre da 
pilha?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) O que acontece quando se substitui uma das lâmpadas de LED que funcionam por 
uma queimada?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Qual é o caminho da corrente elétrica nesse circuito?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) Observando os dois circuitos (em série e em paralelo), quais são as vantagens e as  
desvantagens de cada um?

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6) Em sua opinião, qual é o tipo de circuito elétrico utilizado nas residências. Por quê?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE AULA PRÁTICA GRUPO “B”

Circuito elétrico em paralelo

Introdução a circuitos elétricos
Circuitos elétricos estão presentes no nosso dia a dia em diferentes objetos e instalações. Todos 

os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem um circuito, seja ele em série, paralelo ou misto.

Objetivo
Construção de um circuito elétrico em paralelo e apresentação do seu funcionamento para a 

turma.

Material e métodos:
• 2 pilhas AA de 1,5 V;

• 2 lâmpadas de LED de 1,4 V;

• 1 lâmpada de LED de 1,4 V queimada;

• fios de cobre (aproximadamente 1 mm);

• fita isolante 19 mm x 20 m;

• placas de madeira ou similar (tamanho de uma folha A3 – 297 mm x 420 mm);

• tesoura sem ponta.

1) Pegue duas pilhas AA de 1,5 V e una o polo positivo de uma com o negativo da outra, utili-
zando a fita isolante. 

2) Corte dois fios de cobre com 25 cm e quatro com 15 cm e, com a ajuda de uma tesoura, des-
casque as extremidades. 

3) Fixe a extremidade de um fio de 25 cm em um polo das pilhas e una a outra extremidade  
com as extremidades de dois fios de cobre de 15 cm.

4) Una cada uma das extremidades livres dos fios de 15 cm às lâmpadas de LED. 

5) Faça o mesmo procedimento no outro polo da pilha, fechando o circuito.

6) Fixe o circuito em uma placa de madeira com o auxílio de fita isolante. 

Paulo César Pereira
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Resultados e discussão

1) Desconecte um dos fios de cobre da extremidade da pilha e observe.

a) O que aconteceu com o circuito? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Por que isso acontece?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Qual é o caminho da corrente elétrica no circuito?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3) Substitua uma das lâmpadas de LED por uma lâmpada queimada e observe.

a) O que aconteceu com o circuito?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Por que isso aconteceu?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4) Observe o circuito elétrico do grupo A e responda.

a) O que acontece quando se desconecta uma das extremidades dos fios de cobre da 
pilha?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) O que acontece quando se substitui uma das lâmpadas de LED que funcionam por 
uma queimada?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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c) Qual é o caminho da corrente elétrica nesse circuito?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5) Observando os dois circuitos (em série e em paralelo), quais são as vantagens e des-
vantagens de cada um?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6) Em sua opinião, qual é o tipo de circuito elétrico utilizado nas residências. Por quê?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Informações para o professor

Ao realizar as atividades dos roteiros das aulas práticas, os alunos poderão observar que ao desconectar 
uma das extremidades do fio de cobre da pilha as lâmpadas não acenderão. Isso ocorre porque há uma 
interrupção do caminho da corrente elétrica, uma vez que o circuito é aberto ao desconectar o fio.

Além disso, os alunos poderão identificar o caminho da corrente elétrica nos circuitos (polo positivo da 
pilha – lâmpadas – polo negativo), de modo que a corrente é dividida em dois caminhos no circuito em 
paralelo. Além disso, eles poderão perceber que no circuito em série, ao colocar uma lâmpada queimada, a 
corrente é interrompida impedindo que a outra acenda. Já no circuito em paralelo, a lâmpada queimada não 
interrompe a corrente, uma vez que ela é dividida no seu percurso, fazendo com que a outra lâmpada possa 
receber a corrente e acender.

Após a construção dos circuitos, proponha aos alunos que formem uma roda de conversa e co-
mentem o que observaram. Afira se eles conseguiram identificar que os circuitos em paralelo, dife-
rente dos circuitos em série, acabam tornando as lâmpadas independentes, funcionando normal-
mente quando uma lâmpada é retirada ou queima. E que esse tipo de circuito está nas instalações 
de nossas residências, pois quando a lâmpada de um cômodo queima, as outras funcionam nor-
malmente. Peça que reflitam sobre a grande quantidade de equipamentos eletrônicos que entramos 
em contato no dia a dia, e as consequências e os perigos de uma instalação elétrica incorreta.

Dicas de organização

Se possível providencie e traga para a sala de aula lâmpadas pisca-pisca que representam um circuito em 
série. Peça aos alunos que observem o circuito que as compõe e tirem uma das lâmpadas. Eles notarão que 
ao retirar uma lâmpada, as outras não acendem.
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Segunda etapa – Potência elétrica e consumo de energia
O objetivo desta etapa é que os alunos calculem o consumo médio individual e familiar de 

energia e proponham soluções para minimizar o gasto de energia dentro de cada contexto, refletin-
do sobre seu papel como parte integrante da sociedade moderna tecnológica. 

Aulas 7 e 8

Dicas de organização

Organize-se para que essas aulas sejam aplicadas depois que os conceitos de potência elétrica e 
conservação de energia forem trabalhados com os alunos.

Providencie exemplos de aparelhos eletrônicos e seus selos de eficiência energética para apresentar 
durante as aulas.

Além disso, peça aos alunos que providenciem contas de luz de 12 meses atrás para realizar cálculos de 
consumo de energia.

Inicie a aula retomando com os alunos os conceitos de potência elétrica, seu cálculo e o princí-
pio de conservação de energia. Essa retomada será importante para as atividades que serão pro-
postas em sala de aula.

Informações para o professor

Potência representa a relação entre a energia e o tempo, e sua unidade no Sistema Internacional de 
medidas é Watt (W), em homenagem a James Watts, um engenheiro e matemático que aprimorou a máquina 
a vapor. Ela é representada matematicamente da seguinte forma:

P = energia/tempo

A lei de conservação da energia tem por base o fato de que a energia não é criada nem destruída, ou seja, 
que ela se transforma de uma forma em outra. Podemos observar essa transformação de energia em nosso 
cotidiano com a transformação da energia elétrica em diversos aparelhos eletroeletrônicos, como o 
ventilador, que transforma a energia elétrica em energia mecânica ao movimentar suas pás. 

Para saber mais, consulte o Livro do Aluno ou acesse: 

• SANTOS, K. V. Fundamentos de eletricidade. Cetam. 2011. Disponível em: 
<http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_infor_comun/tec_man_sup/081112_fund_eletr.pdf>. 
Acesso em: 06 jun. 2018.

Depois, apresente alguns aparelhos domésticos simples e proponha aos alunos que os obser-
vem funcionando, por exemplo, um ventilador, um rádio, aquecedor etc. Em seguida, pergunte:

• Qual é o tipo de transformação de energia que está acontecendo?

Dependendo do objeto apresentado aos alunos pode haver diferentes tipos de transformação 
de energia. Verifique se eles conseguem identificá-las, como energia elétrica em mecânica em um 
ventilador, energia elétrica em térmica em um aquecedor etc. Em seguida, pergunte:
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• Quanto de energia esses aparelhos consomem para funcionar?

• Como podemos obter essas informações?

Ouça as  hipóteses  e,  depois,  discuta  a  importância  de  observar e  compreender a  potência 
elétrica descrita nos eletrônicos em termos de eficiência e gasto energético. Explique que o Selo 
Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) classifica o consumo de energia do 
equipamento e seu grau de eficiência energética, que varia de A (mais eficiente) a G (menos eficien-
te). Depois, apresente o selo de cada um dos equipamentos mostrados anteriormente. Solicite aos 
alunos que façam cálculos para mimetizar o uso dos aparelhos em diferentes variações de tempo, 
por exemplo, 30 minutos, 2 e 5 horas. Com essa atividade, o professor poderá verificar se os alunos  
compreen-deram os cálculos matemáticos retomados anteriormente. 

Informações para o professor

Como calcular o consumo de energia elétrica?

Retome com os alunos que, para calcular o consumo de energia elétrica dos equipamentos eletrônicos ou 
até mesmo compreender uma fatura de energia elétrica, é importante saber que a energia é medida em 
quilowatts por hora (kWh) no Brasil.

Assim, para calcular o consumo de energia de um equipamento, devemos fazer o seguinte cálculo:

Energia = Potência x Tempo

Para isso, iremos identificar a potência descrita no produto. Por exemplo: um determinado equipamento 
elétrico ou eletroeletrônico apresenta, em seu manual de uso, uma potência de 1.000 W (1 kW). Assim, temos 
que, a cada 60 minutos (1 hora), esse aparelho consome uma energia, em média, de 1 kWh. Portanto:

Energia = Potência x Tempo

Energia = 1 kW x 1 h

Energia = 1kWh

Discuta os cálculos coletivamente e comente que quando deixamos um aparelho na tomada, 
geralmente, eles ficam em modo stand by, representado por uma luz constantemente acesa. Em se-
guida, pergunte:

• Aparelhos em stand by gastam energia?

Ouça as hipóteses e explique que, segundo estudos da Associação Brasileira de Defesa do Con-
sumidor (Proteste), equipamentos que ficam constantemente em stand by podem representar um 
valor muito significativo na conta de energia elétrica, ou seja, em média 20% do gasto de energia. 
O gasto pelo modo stand by não está relacionado apenas ao fato de manter a “luzinha acesa” e, sim, 
por manter alguns dispositivos funcionando, para que o uso ou a ativação do equipamento seja 
mais rápido.

Para finalizar, proponha aos alunos que organizem as contas de luz dos últimos 12 meses e
preencham o questionário a seguir. Como tarefa de casa, peça que preencham a tabela da atividade 
2, inserindo os dados referentes à quantidade e potência dos aparelhos eletrodomésticos que pos-
suem em casa. Instrua-os a buscar as informações de potência nos selos de eficiência energética, 
como foi visto em sala de aula. Depois, explique que os dados serão utilizados nas próximas aulas.
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Informações para o professor

Apresente aos alunos o Selo de Eficiência Energética e auxilie-os a localizar e interpretar seus dados, 
conforme o esquema abaixo.

                                                                                        Paula Haydee Radi

Para mais informações, acesse: Inmetro. Disponível em: <www2.inmetro.gov.br/pbe/a_etiqueta.php>. 
Acesso em: 27 maio 2018.
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Nome:__________________________________________________ Turma: __________

Professor: _______________________________________________ Data:___/____/___

1. Complete com os valores de consumo de energia elétrica (kWh) de cada mês, descrito 
na sua fatura.

Mês kWh Mês kWh

Janeiro Julho

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

2. Quantas pessoas moram na sua casa (incluindo você)?

(    ) 1 a 2

(    ) 3 a 4

(    ) 5 a 6 

(    ) mais de 6

Preencha a tabela com os dados referentes à quantidade e potência dos aparelhos ele -
trônicos de sua casa.

Potência 0 1 2-3 4-5 6-7 mais de 7

Televisão

Chuveiro elétrico

Lâmpada
(    ) Incandescente
(    ) Fluorescente

Videogame

Ar-condicionado

Aquecedor elétrico

Ventilador

Micro-ondas

Modem de internet

Quantos eletrônicos ficam em stand by em sua casa?
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(    )   1 a 2

(    )   3 a 4

(    )   5 a 6

(    )   mais de 6

Aulas 9 e 10

Inicie discutindo os dados do questionário. Proponha aos alunos as atividades a seguir e solici-
te que elaborem os cálculos e gráficos em folhas devidamente identificadas.

1) Calcular a média de gasto de energia mensal (familiar) em suas casas. Se achar conveniente, 
converta as médias para valores em reais (R$), referente ao período.

2) Construa um gráfico de pizza ou de barras representando a porcentagem referente ao gasto 
de cada equipamento em relação à média mensal. 

3) Peça que identifiquem qual aparelho gera maior gasto de energia em suas residências. Ori-
ente os alunos que, para essa atividade, é preciso relacionar não só os valores de potência de 
cada aparelho, mas também o tempo que cada um é utilizado.

4) Proponha atitudes que poderiam diminuir o gasto de energia da família.

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Matemática para que ele acompanhe e auxilie os alunos 
durante as atividades de cálculos e construção de gráficos.

Para essas atividades, reserve a sala de informática e utilize computadores com programas de organização 
de dados e construção de gráficos.

Durante as atividades de cálculo de consumo de energia no domicílio, ressalte aos alunos que o alto 
consumo não deve ser associado com hábitos ou pessoas específicas. Afinal, se há uma conduta inadequada 
na família, trata-se de uma situação coletiva. 

Se achar conveniente, compare os dados coletados nos questionários com os dados do estudo 
socioeconômico do IBGE mais recente sobre as quantidades de aparelhos eletrônicos das famílias brasileiras 
e discuta-os com os alunos.

Em seguida, solicite aos alunos que se organizem em duplas e comparem seus resultados com 
os colegas. Faça os seguintes questionamentos:

• O gasto energético foi similar?

• Em casos de divergências, quais foram as possíveis causas?

• Qual é o possível impacto dos equipamentos em modo stand by?

• O que podemos sugerir para diminuir o gasto energético?

Para finalizar, peça às duplas que apresentem as respostas de seus questionamentos para os 
demais alunos da turma.
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Terceira etapa – Compartilhando conhecimento
O objetivo desta etapa é  que os alunos elaborem uma campanha de uso racional de energia 

para ser apresentada à escola, aos pais e responsáveis, e, até mesmo, à comunidade.

Aulas 11 e 12

Dicas de organização

Reserve a sala de informática para pesquisa na internet e para a apresentação dos alunos.

Converse previamente com o professor de Geografia e peça que participe das discussões e apresentações 
dos grupos. Durante as discussões ele poderá auxiliar os alunos a refletir sobre as características das regiões 
brasileiras e de outros países e entender a demanda energética de cada um deles.

Inicie com uma roda de conversa para discutir tudo o que foi aprendido até o momento e se 
eles compreenderam a importância da energia e seu consumo racional. Para que os alunos apro-
fundem seu conhecimento sobre a necessidade de economizar energia, o avanço tecnológico, o de-
senvolvimento de equipamentos com maior eficiência energética e a busca por minimizar os im-
pactos ao meio ambiente, organize-os em cinco grupos e proponha que pesquisem os temas a se-
guir.

• Tema 1: Tipos de energia no Brasil e no mundo.

• Tema 2: Fontes de energia não renováveis e renováveis e seus impactos na natureza.

• Tema 3: Consumo de energia elétrica per capita no Brasil nos últimos três anos.

• Tema 4: Consumo de energia elétrica de acordo com a região do Brasil.

• Tema 5: Uso racional da energia elétrica para contribuir na preservação da natureza.

Informações para o professor

Prepare-se para a discussão durante as apresentações. A seguir, sugestões de textos que poderão auxiliá-lo.

• Ranking mundial de energia e socioeconomia de 2012 a 2014. Disponível em: 
<www.mme.gov.br/documents/10584/1139093/Ranking+Mundial+de+Energia+2015.pdf/f088fe16-e0d2-49ad-
b72c-8376f749c661>. Acesso em: 11 jun. 2018.

Este boletim apresenta o ranking dos 15 primeiros países para uma seleção de 38 indicadores, cobrindo as 
áreas de energia, emissões de CO2, população e economia.

•Anuário estatístico de energia elétrica de 2017. Disponível em: <www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-
dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf>. Acesso em: 
11 jun. 2018.

Apresenta gráficos e relações sobre o consumo e a geração de energia elétrica no Brasil e no mundo.

• WWF. Agenda Elétrica Sustentável 2020. 2007. Disponível em: 
<https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/wwf_energia_2ed_ebook.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2018.

O estudo discute que a implementação de mais fontes de energia renovável, como biomassa e eólica, no 
Brasil poderá ampliar a segurança energética, gerar postos de trabalho e contribuir para a luta contra as 
mudanças climáticas.
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Estipule um tempo para a pesquisa e confecção de uma apresentação em slides. Outra possibilida-
de é a elaboração de cartazes ou apresentação oral em uma roda de conversa. Em todo caso, instrua os 
grupos a anotarem as informações principais de sua pesquisa e se preparar para as discussões.

Para finalizar, proponha aos grupos que realizem as apresentações. Durante as discussões ava-
lie se os alunos identificaram os principais impactos ambientais relacionados à geração de energia, 
por exemplo, as termoelétricas causam degradação na extração, no desmatamento para plantio das 
matérias-primas, além da emissão de poluentes na atmosfera. No caso das hidrelétricas é preciso 
alagar enormes áreas para a instalação das represas, por conta dos geradores, que são movimenta-
dos pela passagem da água através das turbinas e, assim, causam desequilíbrio dos ecossistemas. 
No caso das usinas nucleares é gerada grande quantidade de lixo radioativo, que necessita de um 
descarte muito específico para que não ocorram graves acidentes, causando dano tanto aos seres 
humanos quanto ao meio ambiente em geral. Além disso, verifique se eles conseguiram reconhecer 
a importância de racionar energia para evitar grande demanda energética e a necessidade da pre-
servação da natureza e seus recursos. 

Aulas 13 e 14

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Matemática, Arte e Língua Portuguesa para que participem da 
elaboração e correção do material da campanha, orientando na construção de gráficos, frases e orações desse 
tipo de mídia, estilos linguísticos, escolha de cores, imagens e design.

Reserve a sala de informática para que os grupos pesquisem na internet. E converse com a direção da escola para 
marcar uma data para a apresentação da palestra da campanha às demais turmas, pais e responsáveis.

Durante a confecção dos materiais da campanha instrua os alunos a respeitar, entender e aceitar a opinião 
do outro, e a ter autocrítica e tranquilidade para se expor. 

Inicie conversando com os alunos que, como bons cidadãos, devemos difundir o conhecimento 
adquirido com a comunidade. Durante o projeto todos tiveram contato com diversas informações,  
como dados históricos, investigando os gastos familiares e propondo medidas para evitar o des-
perdício de energia. Para que essas informações atinjam um maior número de alunos e a comuni-
dade, proponha que façam uma campanha de consumo racional de energia.

Organize os alunos em dois grupos para elaborar a campanha. A seguir,uma sugestão para a 
organização das atividades.

•Grupo 1: Responsável pela elaboração do material físico de divulgação em forma de panfletos 
informativos.

Instrua o grupo a organizar os dados pesquisados, atividades em sala de aula e curiosidades 
para elaborar os materiais. Alguns tópicos que podem ser utilizados: 

• tipos e fontes de energia e seus impactos para a natureza;

• gráfico de consumo de energia elétrica per capita no Brasil nos últimos três anos;

• importância do uso racional da energia elétrica para a preservação da natureza;

• atitudes que podemos ter, ou mudar, no nosso dia a dia para diminuir o gasto de energia. 
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Esses panfletos poderão ser distribuídos na comunidade escolar, bem como entregues aos pais 
e responsáveis no dia marcado para a palestra da campanha. Converse com os alunos para que to-
dos estejam presentes e exponham os dados e as curiosidades dos panfletos.

•Grupo 2: Responsável pela elaboração de uma apresentação em forma de palestra.

Instrua o grupo a organizar uma apresentação com slides, ou outro recurso visual, para mostrar 
às demais turmas da escola e aos pais e responsáveis. Alguns tópicos que podem ser utilizados:

• os tipos de fonte de energia e os mais utilizados no Brasil;

• consumo de energia elétrica de acordo com a região do Brasil;

• atitudes que podemos ter, ou mudar, no nosso dia a dia para diminuir o gasto de energia. 

Na ausência do recurso visual sugerido, podem ser utilizadas cartolinas ou papel kraft, fixados 
na escola durante um período desejado.

Caso a escola tenha um blog ou página em rede social, registre o evento em fotografias e publi-
que junto a uma chamada simples e objetiva sobre o tema, reforçando e divulgando a campanha.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos do projeto sugere-se que os professores de Ciências, Língua Portu-

guesa, Matemática e Arte avaliem em conjunto os produtos finais, como relatórios, textos e materi-
ais da campanha, levando em consideração as habilidades de elaboração dos textos, gráficos, ima-
gens, desenhos etc. Além disso, peça que analisem componentes de integração e participação dos 
alunos, por exemplo, trabalho em grupo, interesse em aprender, realização das pesquisas, contri-
buição para a elaboração da campanha, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Nunca

Participei das atividades propostas em sala de aula?

Respeitei a opinião dos meus colegas?

Participei do processo de construção e discussão dos 
circuitos elétricos?

Participei das pesquisas?

Participei da apresentação dos materiais da campanha?

Propus ações coletivas para otimizar o uso de energia 
elétrica em casa e na escola?

Calculei o consumo de eletrodomésticos com base nos 
dados de potência?

Fiz a atividade extraclasse?

Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(Aulas de 1 a 6)

Segunda etapa

(Aulas de 7 a 10)

Quarta etapa

(Aulas de 11 a 14)

Levantamento dos conhecimentos 
prévios. X

Pesquisa sobre o cotidiano da sociedade 
sem energia elétrica e apresentação. X

Construção de circuitos elétricos. X

Pesquisa e cálculo do consumo médio
diário, mensal e anual da família e indi-
vidual do aluno. 

X

Elaboração de relatório de gastos. X

Observação dos equipamentos elétricos 
da escola. 

Pesquisa sobre o consumo de energia no 
Brasil e no mundo. X

Elaboração do material para campanha 
de uso racional de energia. X

Referências 
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Apresentação
Este Material do Professor ‒ Digital reúne estratégias para o trabalho didático-pedagógico com

a área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental, apresentando propostas
que contribuem para o encaminhamento das ações docentes e visam, sobretudo, à promoção, ao
atendimento e ao desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) para essa área do conhecimento.

As propostas que compõem este material digital são apoiadas em grande parte na aprendiza-
gem ativa, na alfabetização e no letramento científico. Elas estão dispostas em temas de acordo
com a organização dos conteúdos no Livro do Aluno e alinhadas com as habilidades dispostas na
BNCC, podendo ser aplicadas tanto de modo paralelo ao Material do Professor da coleção impres-
sa, como independentemente dele.  

Neste Material do Professor  ‒ Digital incentiva-se a conquista da autonomia pelo aluno, de
maneira que ele se aproprie de conhecimentos científicos e de outros saberes importantes para a
vida social, pois são privilegiadas as práticas que promovem sua interação direta com o conteúdo.
O papel do professor volta-se para a mediação, o incentivo, a organização, as articulações, os ajus-
tes e fechamentos conceituais e, finalmente, a avaliação, parte fundamental do processo pedagógi-
co e que exige domínio metodológico do ensino de Ciências.

O material digital está organizado em bimestres e compõe-se dos seguintes elementos:

• quatro planos de desenvolvimento bimestral;

• três  sequências  didáticas que  promovem  o  desenvolvimento  de  habilidades  definidas
na BNCC;

• dez questões para acompanhamento da aprendizagem vinculadas às habilidades, com gabari-
to comentado e proposta de reorientação pedagógica com base em desempenho;

• um projeto integrador, proposta interdisciplinar de contextualização da aprendizagem para o
aluno, que busca favorecer o desenvolvimento das competências gerais e das habilidades esta-
belecidas pela BNCC em Ciências e em outros componentes disciplinares. 

Planos de desenvolvimento bimestral para o 9o ano

Plano de desenvolvimento do 1o bimestre

• Sequência didática 1 – Mudanças de estado da matéria

• Sequência didática 2 – Transformações químicas

• Sequência didática 3 – Estrutura e evolução do modelo atômico

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – A evolução do modelo atômico e a radioatividade

Plano de desenvolvimento do 2o bimestre

• Sequência didática 1 – Hereditariedade: como herdamos as características de nossos ancestrais?

• Sequência didática 2 – Hereditariedade segundo Mendel e aplicações cotidianas

• Sequência  didática  3 –  A  evolução  dos  organismos:  diversidade  das  espécies  segundo
Lamarck e Darwin.
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• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Problemas ambientais e estratégias de conservação do meio ambiente

Plano de desenvolvimento do 3o bimestre

• Sequência didática 1 – Radiação: luz e cores

• Sequência didática 2 – Radiação eletromagnética no nosso dia a dia

• Sequência didática 3 – Entendendo a radiação eletromagnética

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Radiação na medicina

Plano de desenvolvimento do 4o bimestre

• Sequência didática 1 – Composição e estrutura do Sistema Solar

• Sequência didática 2 – Condições de vida no Sistema Solar

• Sequência didática 3 – O ciclo evolutivo do Sol e outras estrelas

• Proposta de avaliação bimestral

• Projeto integrador – Observando o céu
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Correlação entre BNCC, plano bimestral e
Livro do Aluno

Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

1º

Estrutura da matéria EF09CI01
1. Mudanças de esta-
do da matéria.

Unidade 1 ‒ A matéria 
e suas transformações
Capítulo 1 ‒ Estrutura da 
matéria e radioatividade

Aspectos quantitativos 
das transformações quí-
micas

EF09CI02
2. Transformações 
químicas.

Unidade 1 ‒ A matéria e
suas transformações
Capítulo 3 ‒ Reações 
químicas e radiações

Estrutura da matéria EF09CI03
3. Estrutura e evolu-
ção do modelo atô-
mico.

Unidade 1 ‒ A matéria e
suas transformações
Capítulo 1 ‒ Estrutura da 
matéria e radioatividade

Projeto integrador: A evolução do modelo atômico e a radioatividade

Estrutura da matéria EF09CI03

Radiações e suas aplicações na saúde EF09CI07

Processos de criação EF69AR06

Processos de criação EF69AR07

Materialidades EF69AR05

Estilo EF69LP18

Produção de textos jornalísticos orais EF69LP10

Participação em discussões orais de temas controversos de interesse 
da turma e/ou de relevância social EF69LP15
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Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

2º

Hereditariedade EF09CI08

1. Hereditariedade: 
como herdamos as ca-
racterísticas de nossos 
ancestrais?

Unidade 2 ‒ Hereditariedade
Capítulo 4 ‒ Conceitos de he-
reditariedade

Ideias 
evolucionistas EF09CI09

2. Hereditariedade se-
gundo Mendel e apli-
cações cotidianas.

Unidade 2 ‒ Hereditariedade
Capítulo 5 ‒ A contribuição 
de Mendel

Ideias 
evolucionistas
Preservação da bio-
diversidade

EF09CI10

EF09CI11

3. A evolução dos orga-
nismos: diversidade 
das espécies segundo 
Lamarck e Darwin.

Unidade 2 ‒ Hereditariedade
Capítulo 6 ‒ Teorias
evolucionistas

Projeto integrador: Problemas ambientais e estratégias de conservação
do meio ambiente

Preservação da biodiversidade EF09CI12

Preservação da biodiversidade EF09CI13

Participação em discussões orais de temas controver-
sos de interesse da turma e/ou de relevância social EF69LP13

Participação em discussões orais de temas controver-
sos de interesse da turma e/ou de relevância social EF69LP14 

Leitura, interpretação e representação de dados de pes-
quisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de 
setores e gráficos pictóricos

EF09MA22 

Planejamento e execução de pesquisa amostral e apre-
sentação de relatório EF09MA23 

Materialidades EF69AR05

Processos de criação EF69AR06 

Arte e tecnologia EF69AR35
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Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades Sequências didáticas No Livro do Aluno

3º

Radiação e suas aplica-
ções na saúde EF09CI04 1. Radiação: luz e cores.

Unidade 4 ‒ Universo e
seus astros
Capítulo 13 ‒ Ondas e 
radiação

Radiação e suas aplica-
ções na saúde EF09CI05

2. Radiação eletromagnética
no nosso dia a dia.

Unidade 4 ‒ Universo e
seus astros
Capítulo 13 ‒ Ondas e 
radiação

Radiação e suas aplica-
ções na saúde EF09CI06

3. Entendendo a radiação 
eletromagnética.

Unidade 4 ‒ Universo e
seus astros
Capítulo 13 ‒ Ondas e 
radiação

Projeto integrador: Radiação na medicina

Radiações e suas aplicações na saúde EF09CI07

Processos de criação EF69AR06

Materialidades EF69AR05

Processos de criação EF69AR23

Arte e tecnologia EF69AR35

Textualização EF69LP07

Revisão/edição de texto informativo e opinativo EF69LP08

Estratégias de produção EF69LP37

Curadoria de informação EF89LP24
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Bimestre
Objetos de

conhecimento
Habilidades

Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

4º

Composição, estru-
tura e localização do
Sistema Solar no 
Universo

EF09CI14
1. Composição e estrutu-
ra do Sistema Solar.

Unidade 4 ‒ Universo e
seus astros
Capítulo 10 ‒ Nossa locali-
zação no espaço

Vida humana fora 
da Terra EF09CI16

2. Condições de vida no 
Sistema Solar.

Unidade 4 ‒ Universo e seus 
astros
Capítulo 11 ‒ Ideais sobre o 
Universo

Evolução estelar EF09CI17
3. O ciclo evolutivo do 
Sol e outras estrelas.

Unidade 4 ‒ Universo e seus 
astros
Capítulo 12 ‒ Evolução este-
lar

Projeto integrador: Observando o céu

Astronomia e cultura EF09CI15

Materialidades EF69AR05 

Processos de criação EF69AR06 

Estilo EF69LP18 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



7

Plano de desenvolvimento do 1o bimestre
Este plano para o 1º bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam três habilidades propostas
na BNCC: EF09CI01, EF09CI02 e EF09CI03, relacionadas aos objetos do conhecimento Estrutura
da matéria e Aspectos quantitativos das transformações químicas. As sequências didáticas foram
elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desenvolvimento de competências e habi-
lidades específicas, além de objetos do conhecimento relacionados a esses saberes.

Adquirir todas essas habilidades incentivando o desenvolvimento dos alunos em relação a
comportamentos que contemplem a igualdade e o respeito à diversidade de posicionamentos, sem
preconceitos e com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do projeto integra-
dor, recursos apoiados em práticas pedagógicas que promovem descobertas pessoais e apropria-
ção de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alunos discutam e transformem suas concepções
prévias em novos conhecimentos e saberes apoiados em suas pesquisas, aprendizados e no enca-
minhamento pedagógico do tema pelo professor. Objetiva-se que os alunos dominem as ideias,
princípios e conceitos básicos apresentados sobre as mudanças de estado físico da matéria e expli-
quem o que ocorre considerando sua constituição microscópica; estabeleçam proporções entre rea-
gentes e produtos em uma transformação química; e reconheçam a evolução histórica dos modelos
da estrutura da matéria. 

Como fechamento do plano bimestral, são propostas dez questões de acompanhamento da apren-
dizagem, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento individual para
auxiliar nas avaliações atitudinal, de conteúdo e processual no desenvolvimento e incentivo das habili-
dades referentes ao período e nas reuniões de conselho de classe, de pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 1o bimestre

Objetos de
conhecimento

Habilidades
Sequências
didáticas

No Livro do Aluno

Estrutura da
matéria

EF09CI01 ‒ Investigar as
mudanças de estado físico da 
matéria e explicar essas
transformações com base no 
modelo de constituição
submicroscópica.

1. Mudanças de estado 
da matéria.

Unidade 1 ‒ A matéria e suas
transformações
Capítulo 1 ‒ Estrutura da matéria 
e radioatividade

Aspectos quan-
titativos das 
transformações 
químicas

EF09CI02 ‒ Comparar quantida-
des de reagentes e produtos en-
volvidos em transformações quí-
micas, estabelecendo a propor-
ção entre as suas massas.

2. Transformações
químicas.

Unidade 1 ‒ A matéria e suas
transformações

Capítulo 3 ‒ Reações químicas e
radiações

Estrutura da
matéria

EF09CI03 ‒ Identificar modelos 
que descrevem a estrutura da 
matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas sim-
ples) e reconhecer sua evolução 
histórica.

3. Estrutura e evolução 
do modelo atômico.

Unidade 1 ‒ A matéria e suas 
transformações
Capítulo 1 ‒ Estrutura da matéria 
e radioatividade

Projeto integrador: A evolução do modelo atômico e a radioatividade

Objetos de
conhecimento

Habilidades

Estrutura da
matéria

EF09CI03 ‒ Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e 
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

Radiações e 
suas aplicações 
na
saúde

EF09CI07 ‒ Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

Materialidades
EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintu-
ra, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).

Processos de
criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interes-
ses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumen-
tos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Processos de
criação

EF69AR07 ‒ Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéti-
cos e processos de criação nas suas produções visuais.
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Produção de
textos jornalísti-
cos orais

EF69LP10 ‒ Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entre-
vistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a 
fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e opinião – podcasts
e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o 
contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.

Participação em
discussões orais
de temas con-
troversos de in-
teresse da tur-
ma e/ou de rele-
vância
social

EF69LP15 ‒  Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de 
fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.

Estilo

EF69LP18 ‒ Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que 
marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de cone-
xão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de 
maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, 
mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).

Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos listados a seguir:

1. Caracterizar os estados físicos da matéria e os seus processos de mudança.

2. Identificar, compreender e comparar os estados físicos sólido, líquido e gasoso.

3. Reconhecer a importância do entendimento e a aplicação dos fenômenos associados às mu-
danças dos estados físicos da matéria no dia a dia.

4. Identificar evidências de transformações químicas e as noções básicas de proporções de rea-
gentes e de formação de produtos nas reações expressas nas equações químicas.

5. Reconhecer o processo de combustão como uma transformação química e as condições em
que ocorre.

6. Identificar os constituintes do átomo.

7. Identificar, compreender e comparar os modelos atômicos e a sua evolução ao longo da his-
tória científica.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que você possa
diagnosticar o repertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise de informações e
facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa intera-
gir com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver o protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas pode ser catalisado pelas
interações entre os alunos, como o compartilhamento de informações, que pode ocorrer nas ativi-
dades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discussões.
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Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior ou
menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a definição
de trabalhos individuais ou em grupo. 

No encaminhamento desta proposta, ficam evidentes alguns pontos que poderão representar
dificuldades para os alunos e para o trabalho pedagógico do professor. A utilização de modelos é
uma estratégia que facilita o trabalho do professor, mas pode ser extremamente abstrata para os
alunos, pois como normalmente não têm o domínio conceitual prévio, a transposição didática
para o modelo é difícil, árdua e ineficiente. Logo, é fundamental que os alunos compreendam e
construam, antecipadamente, o conhecimento mínimo necessário para o entendimento e amplia-
ção posterior com o uso do modelo. Deve ficar claro para os alunos o que é um modelo científico
e a qual a sua importância no entendimento e na divulgação da ciência e seu conhecimento. Nes -
se cenário, a interação entre as moléculas nos diferentes estados físicos é um tema que pode ser
bem explorado de acordo com modelos. 

Haverá uma dificuldade natural no entendimento das proporções dos reagentes para a ob-
tenção dos resultados esperados em relação à quantidade, estrutura e composição dos produtos.
A proposta de cozinhar um bolo, torta ou pão funciona para essa compreensão. Nesse momento
do curso é importante que os alunos busquem a percepção de que as quantidades de reagentes
são específicas e necessárias para os resultados esperados. No entanto um aprofundamento e a
ampliação desses conceitos devem ser bem avaliados, assim como considerar o perfil e repertório
da turma, a expectativa do projeto pedagógico da escola, a possibilidade de tempo e espaço ade -
quado para realização de atividades práticas e, finalmente, a continuidade do estudo de Ciências
no ensino médio, quando a maturidade e o potencial cognitivo crescentes dos estudantes colabo -
ram para o trabalho dessa temática pelo professor. 

A estrutura do átomo e a de moléculas simples são pré-requisitos para uma discussão e enten-
dimento das mudanças de estado físico, das noções sobre reações e equações químicas. Por isso, a
abordagem espiral,  ou seja,  que apresenta as informações de forma dosada, com dificuldade e
complexidade crescentes e posteriores retomadas, com continuidade, complementações e aumento
da complexidade, pode ser uma sugestão interessante para o encaminhamento desses temas. Dessa
maneira, é possível apresentar os estados físicos sem falar no grau das interações das moléculas e
passar para as reações/equações químicas sem falar em ligações, dando continuidade à estrutura
do átomo. Essa ampliação do conteúdo já pode ser feita, possibilitando um entendimento maior de
aspectos já discutidos “parcialmente”.  Assim, com base no que os alunos sabem sobre o átomo e
suas partículas, é possível continuar o estudo sobre a radioatividade. 

Considere que nenhum desses temas deve ser abordado de forma integral e completa, pois o
aluno voltará a estudá-los. Assim, ao longo das sequências didáticas, apresentam-se as informações
necessárias para que o aluno vá construindo seu conhecimento, de modo que as conclusões e cons-
truções finais sejam elaboradas com a apresentação dos modelos atômicos, quando também seria
possível relacioná-los com a história da ciência e com os avanços tecnológicos. A partir desse ponto,
os estudantes terão mais condição de entender e discutir a radioatividade e sua enorme importância
para a sociedade humana. Destaca-se, nessa continuidade, que não se deve estigmatizar a radioativi-
dade por causa dos acidentes de Chernobyl e Goiânia, entre tantos outros incidentes. Afinal, a ener-
gia  nuclear  é  limpa,  renovável  e  tem múltiplas  aplicações.  Por  outro  lado,  é  preciso  discutir  a
importância da correta manipulação e utilização da radioatividade e dos materiais radioativos, o uso
de equipamentos pessoais de proteção para os profissionais da área de radiologia na saúde e demais
setores e, finalmente, a adequada armazenagem e destinação dos resíduos radioativos. 

O trabalho pedagógico com os conteúdos associados à Estrutura da matéria pode ser mais in-
teressante com ilustrações, esquemas ou softwares que simulem a composição da matéria, os dife-
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rentes modelos atômicos propostos e o mais recente. Ao investigar as características das mudanças
de estado físico, é importante que os alunos identifiquem para cada uma das situações e estados,
identificando o comportamento das moléculas. Essa concepção inicial fornece as condições neces-
sárias para a continuidade do trabalho pedagógico. 

Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades
propostas no 1º bimestre são:

(EF09CI01)

• Selecione textos e imagens que abordem o tema.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Apresente softwares de simulação das mudanças de estado físico da matéria e proponha que os
alunos observem o comportamento das moléculas.

(EF09CI02)

• Proponha atividades práticas sobre transformações químicas e as quantidades de reagentes e
produtos formados.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Incentive a elaboração de relatórios científicos e pesquisas.

(EF09CI03)

• Proponha atividades de construção de maquetes para representar a evolução dos modelos atô-
micos.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Organize atividades de pesquisa sobre informações e ideias de cada modelo atômico.

Sugestão de recursos recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar
informações com a comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar diferentes formas de expressão do aprendizado, como a artística, a argumentação
oral, a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a divul -
gação aos colegas ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvam interpretação de texto. Verificar se há dificuldades
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando-os na organização de estratégias de repla-
nejamento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de
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atividades diversificadas com a retomada dos conteúdos essenciais que não foram compreendi-
dos pelos alunos.

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, dos locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

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 direi -
tos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, re-
gional  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, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei -
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valoriza -
ção da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 9-10.)
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Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1.  Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza,
bem  como  dominar  processos,  práticas  e  procedimentos  da  investigação  científica,  de
modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e
do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma socie -
dade justa, democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4.  Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respei-
to a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de gru -
pos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

(BNCC, p. 322.)
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Recursos para o professor

• ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006.

Apresenta diversas ferramentas pedagógicas para auxiliar o professor no ensino da Química e 
relacionando-a com o meio ambiente.

• MORTIMER, E. F.; MIRANDA, L. C. Transformações: concepções de estudantes sobre reações químicas.
Química Nova na Escola, n. 2, p. 23-26, nov. 1995.

Aborda e discute as concepções alternativas dos alunos sobre fenômenos envolvendo transformações
dos materiais. 

O que é essencial para avançar os estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar
continuidade e de progredir nos estudos de Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habi-
lidades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos
escolares, promovendo a construção de saberes, conhecimentos, atitudes e valores. 

1. EF09CI01 ‒ Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transforma-
ções com base no modelo de constituição submicroscópica.

2. EF09CI02 ‒ Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.

3. EF09CI03 ‒ Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do áto-
mo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
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Sequências didáticas
A seguir, estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF09CI01 ‒ Estrutura 
da matéria; EF09CI02 ‒ Aspectos quantitativos das transformações químicas; e EF09CI03 ‒ Estru-
tura da matéria. As sequências didáticas contemplam esses objetos e favorecem o desenvolvimento 
de habilidades específicas a eles relacionadas. Foram programadas para uma duração de três a 
quatro aulas de aproximadamente 50 minutos, podendo ser adaptadas de acordo com a proposta 
do professor. Ao final das sequências didáticas, são indicadas dez questões para acompanhamento 
da aprendizagem dos alunos, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompa-
nhamento individual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilidades propostas 
para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que o 
conhecimento científico é construído a partir de questionamentos e observações. Além disso, o ato de 
levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento crítico e o ra-
ciocínio lógico. Dessa forma, incentivam-se a pesquisa e a procura por explicações a partir de levanta-
mento de hipóteses viáveis, sendo essas passíveis de serem testadas por meio de observações, coleta de 
informações ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas têm o intuito de promover uma aprendizagem mais ativa,  
ou seja, em que parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que elas sejam  
utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além disso, elas  
podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e perfil das salas em 
que forem trabalhadas. 
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1. Mudanças de estado da matéria

Objetivos da aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidade

• Caracterizar o que é mudança de estado físico 
da matéria.

• Identificar, compreender e comparar os 
estados físicos sólido, líquido e gasoso.

• Reconhecer a importância e a aplicação dos 
fenômenos no dia a dia.

• Investigar as mudanças de estado físico da 
matéria e explicar essas transformações com 
base no modelo de constituição 
submicroscópica. 

• Estrutura da 
matéria.

EF09CI01 ‒ Investigar as 
mudanças de estado físico 
da matéria e explicar essas 
transformações com base 
no modelo de constituição 
submicroscópica.

Recursos para o professor

• ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. Capítulos 1, 2 e 3.

• EBBING, D. D. Reações químicas. In: BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química 
Geral. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e Científicos, 1998. Cap. 4, p. 124-140.

• e-disciplinas USP. Propriedades das substâncias: ponto de ebulição e ponto de fusão. In: Apostila 
de química geral experimental, p. 44-51. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/
827045/mod_resource/content/1/Apostila%20QGExp%202016_S1.pdf>. Acesso em: 3 out. 2018.

• HEWITT, P, G. Propriedades da matéria: sólidos, líquido e gases. In: HEWITT, Paul G. Física 
conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. Cap. 2, p. 226-264.

• MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Reações de oxidação-redução. In: MAHAN, Bruce M.; MYERS, 
Rollie J. Química, um curso universitário. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. Cap. 7. 604 p.

• RUSSEL, J. B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron, 1994. 2 v. 1268 p. 

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula, laboratório de ciências e sala de informática.

Introdução do tema
A matéria pode passar por diversas transformações químicas ou físicas.  As transformações 

químicas caracterizam-se por produzirem substâncias diferentes das iniciais. As transformações físicas, 
por sua vez, caracterizam-se por sofrerem alterações apenas de forma, tamanho, organização mole-
cular e seu estado físico: sólido, líquido ou gasoso, sem produção de novas substâncias.

É importante lembrar que as transformações da matéria fazem parte do nosso dia a dia, por-
tanto é fundamental compreender esses fenômenos.
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Dicas de organização ou cuidados

• Agendar a sala de vídeo ou providenciar aparelhos que exibam os vídeos sugeridos.

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Orientar que os alunos não devem conduzir pessoalmente nenhuma etapa que utilize fogo. Essas etapas 
devem ser totalmente encaminhadas pelo professor em sistema de demonstração, e os alunos não devem 
interagir com os reagentes, vidros e fogo.

• Providenciar luvas, óculos de segurança, máscara e jaleco.

• Providenciar a impressão dos textos e dos materiais para desenvolvimento das aulas.

• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências ou local onde seja possível utilizar água corrente.

Material:
• 10 mL de álcool de cereais (acima de 90 oGL);

• água filtrada;

• 1 pacote de algodão em bolinhas;

• 1 copo de plástico ou vidro transparente;

• 1 recipiente para aquecimento, como béquer;

• fonte de aquecimento, como bico de Bunsen ou chapa aquecedora;

• gelo;

• placa de cerâmica ou plástico.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra no laboratório de ciências, se não houver laboratório, a aula poderá ser 
adaptada conforme as condições da escola.

Separe com antecedência um copo, recipiente para aquecimento, termômetro ou termopar.

Reserve o laboratório de informática para que os alunos possam trabalhar com o software, Estados da 
matéria: básico. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-
of-matter-basics_pt_BR.html>. Acesso em: 8 out. 2018.

Esse software faz simulações dos estados da matéria, além de mostrar a mudança de fase.

O objetivo dessas aulas é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito das trans-
formações da matéria.

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• Quando vocês olham para um copo com água, o que podem descrever a respeito?
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• Em qual estado físico a água se encontra? 

• Se colocarmos a água para aquecer, o que acontece?

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer observações sobre situações do cotidiano, a fim 
de levantar hipóteses sobre essa questão. Auxilie-os durante a discussão dando os subsídios neces-
sários para o conhecimento e contextualização. É provável que os alunos comentem que a água 
está no estado líquido e que, ao aquecê-la, ela ira vaporizar. Solicite que eles anotem no caderno as 
informações discutidas.

Informações para o professor

O  estudo  da  matéria  é  iniciado  no  5º  ano  do  Ensino  Fundamental  com  a  habilidade  EF05CI01  e 
EF05CI02. Verifique o repertório da turma sobre o tema e retome o conteúdo se necessário.

Solicite aos alunos uma pesquisa na internet e em livros didáticos sobre o que acontece com as  
partículas de água quando ela muda de estado físico. 

Estipule um tempo para a pesquisa, peça que se organizem em círculo para compartilharem as 
informações coletadas e depois conduza uma roda de conversa com uma breve discussão para o  
fechamento teórico dessa introdução. Verifique se eles identificam que no estado líquido a força de 
atração entre as partículas é menor que no estado sólido, possibilitando que elas se movimentem 
mais livremente. E que no estado gasoso a atração é muito pequena, de modo que elas se movi -
mentam livremente e de forma desordenada. Incentive a participação de todos para compartilhar 
com a turma as informações, opiniões, ideias e depoimentos. Organize as ideias e faça as adequa-
ções conceituais necessárias. 

Em seguida, pegue um copo transparente com um quarto de água e adicione quatro pedras de 
gelo. Solicite a atenção dos alunos. Com auxílio de um termômetro, verifique inicialmente a tempe-
ratura das pedras de gelo e anote na lousa. Peça para que os alunos observem em silêncio, durante 
alguns minutos, até o gelo derreter. Ao fim do derretimento, verifique a temperatura da água com 
o auxílio do termômetro e anote na lousa.

Em seguida, incentive novamente o compartilhamento das informações e faça as adequações 
necessárias. Peça que reflitam sobre o que acontece com as moléculas da água à medida que o gelo 
derrete. Após o compartilhamento de informações, certifique-se de que a turma entendeu os con-
ceitos discutidos e organize um breve fechamento teórico.

Depois, transfira a água do copo para um recipiente que suporte o aumento de temperatu -
ra (béquer de vidro ou panela). Leve o recipiente com água para aquecer no bico de Bunsen ou  
chapa aquecedora. 

Os alunos não devem em hipótese nenhuma conduzir pessoalmente nenhuma etapa que utili-
ze fogo. Atente-se para que eles não se aproximem da fonte aquecedora.

Quando a água entrar em ebulição, verifique a temperatura com auxílio do termômetro. Anote 
na lousa e deixe o recipiente na fonte de aquecimento até a água evaporar totalmente. Para facilitar 
o entendimento da mudança de estado, temperatura e forma, construa uma tabela na lousa com o 
auxílio dos alunos, conforme o modelo a seguir.
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Estado físico da água Temperatura Possui forma definida
(sim ou não)

sólido

líquido (após derretimento) sem aquecimento

líquido (durante a ebulição)

Peça que façam a tabela no caderno e pesquisem uma forma de representar a disposição das 
partículas nos três estados da matéria, facilitando a interpretação das transformações físicas da ma-
téria. Solicite que complementem seus desenhos escrevendo um breve texto sobre a influência da 
temperatura na mudança dos estados físicos da água.

Na segunda etapa da aula, leve os alunos à sala de informática para trabalharem com o software 
Estados da matéria: básico. Peça que na página inicial do software escolham a opção Estados, depois 
selecionem cada um dos estados físicos da matéria para observar a disposição das partículas. Soli-
cite que comparem o que eles observaram no software com suas ilustrações no caderno. 

Para finalizar, peça que compartilhem suas dúvidas e dificuldades de entendimento sobre o 
tema. Avalie se os alunos conseguiram identificar a diferença entre sólido, líquido e gasoso, bem 
como a influência da temperatura na mudança de estado físico. Se achar necessário, faça novos 
questionamentos, com exemplos que os alunos não citaram durante a aula, para reforçar o conteú-
do e não restar dúvidas sobre o tema.

Aula 3

Dicas de organização

Providencie os materiais necessários à atividade prática, no laboratório ou na sala de aula.

O objetivo dessa aula é compreender e conhecer o processo de evaporação.

Ao iniciar a aula, retome com os alunos o conceito de estados físicos da matéria, discuta 
com eles que as transformações em que apenas a aparência é alterada e não há formação de no-
vas substâncias são chamadas de transformações físicas. Mencione que dependendo da tempe -
ratura  e  da  pressão em que se  encontra  a  matéria,  ela  pode  existir  em três  estados  físicos:  
sólido, líquido e gasoso.

Proponha uma atividade prática para investigar como ocorre o processo de evaporação com 
substâncias diferentes. O objetivo do experimento é demonstrar o processo de evaporação sem al-
terar a temperatura e a pressão.

Para a atividade prática, organize os alunos em quatro grupos heterogêneos (etnia, sexo bioló-
gico, comportamento/disciplina, entendimento/facilidade com o conteúdo etc.). A diversidade nos 
grupos é fundamental para desenvolver habilidades socioemocionais, além de promover a maior 
participação, envolvimento com a aula, entendimento e interação com o conteúdo. Os alunos tam-
bém iniciam a gestão e superação de conflitos. Não aceite grupos rotineiros ou preferências nas 
suas formações. Siga essas orientações para todas as etapas das atividades em grupo, sempre com 
grupos distintos. Esteja pronto e atento para intervir na resolução de eventuais conflitos. 

Solicite aos alunos que registrem cada etapa com ilustrações e anotações em seu caderno.
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Roteiro de atividade prática

Nomes: ____________________________________________________  Turma: ______

Professor(a): _______________________________________  Data: ____ / ____ / _____

Dicas e cuidados

Nunca utilizar fonte de calor com chama (bico de Bunsen) em experimento com materiais inflamáveis. 
Nesse experimento, utilizaremos apenas para o aquecimento da água. Guardar os materiais inflamáveis em 
armário de modo a afastá-los de forma segura das fontes de aquecimento.

Esta atividade prática não será realizada pelos alunos, será demonstrativa, desenvolvida pelo professor. 

Utilize jaleco, luvas e máscara para destacar a importância da conduta e equipamentos adequados para se 
estudar ciência. 

A demonstração é simples e rápida, assim, poderá ser repetida algumas vezes, para que todos os grupos 
possam visualizar. 

Oriente os alunos que não devem cheirar, experimentar ou passar na pele qualquer substância utilizada 
durante uma atividade prática, pois podem ocorrer alergias, intoxicações e lesões.

Caso ocorram eventuais acidentes em laboratório, procure o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) 
mais próximo. Ceatox é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde que serve de referência na área de 
toxicologia clínica e possui diversas unidades no Brasil. Para mais informações, acesse: 
<www.cvs.saude.sp.gov.br/procura_det.asp?procura_id=6>. Acesso em: 21 set. 2018.

Objetivo
Compreender como ocorre o processo de evaporação.

Material:
• bolinhas de algodão;

• água;

• álcool de cereais (acima de 90 oGL);

• placa de cerâmica ou plástico.

Métodos

As etapas de 1 a 3 serão desenvolvidas pelo professor,
sendo apenas demonstrativas

1. Coloque a placa de cerâmica ou plástico apoiada numa cadeira, na parede ou lousa.

2. Molhe uma das bolinhas de algodão na água. Cuidado para não encharcar a bolinha de algodão.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/procura_det.asp?procura_id=6


21

3. Com a bolinha de algodão molhada, trace uma linha vertical em uma placa de cerâmica ou 
de plástico. Repita os procedimentos 2 e 3 com o álcool.

Denis Cristo

4. Observe e anote no caderno o que acontece com o rastro de cada substância, com o passar do tempo.

5. Responda:

a) Qual das substâncias evaporou primeiro?

b) Como a água secou à temperatura ambiente, se sua temperatura de ebulição é 100 oC?

Coloque as substâncias em ordem crescente do tempo que levou para cada uma secar.

Pesquise as temperaturas de ebulição das substâncias utilizadas no experimento.

Informações para o professor

Essa aula demonstrativa consiste em levar o aluno a aplicar os conceitos de transformação física da 
matéria e entender o processo de evaporação, analisando sistemas experimentais.

Discuta com os alunos que as duas substâncias estavam no estado líquido, em temperatura ambiente e 
que secaram por meio do processo de evaporação, processo este diferente da ebulição, visto na aula anterior.

Quando uma substância passa do estado líquido para o gasoso ocorre uma desorganização e um afastamento 
de suas moléculas, e, assim, o rompimento das forças intermoleculares, que liga uma molécula a outra.

O álcool de cereais evapora primeiro porque a sua temperatura de ebulição é menor, isso porque as 
interações intermoleculares são mais fracas que na água. A temperatura de ebulição mais alta é a da água. 
Portanto, a sequência de evaporação é: álcool de cereais e água.

Quando a temperatura de um material é elevada, ocorre o aumento da velocidade média das partículas 
em movimento. Mas, independentemente da temperatura, existe uma variedade de velocidades e, por 
consequência, de energias entre as moléculas.

Algumas moléculas na superfície de um líquido conseguem escapar e passar para a fase gasosa, devido à 
energia fornecida pelo ambiente em que se encontram. Isso é o processo de evaporação. No processo de 
ebulição, praticamente todas as moléculas possuem energia necessária para passar da fase líquida para 
a gasosa por causa da quantidade de energia fornecida com o aquecimento (considerando substâncias 
que possuem temperaturas de ebulição superior à temperatura ambiente). Portanto, substâncias diferentes 
possuem temperaturas de ebulição distintas e, consequentemente, maior ou menor tendência em evaporar. 
Quando um líquido evapora facilmente, como o álcool de cereais, recebe o nome de volátil. Acrescente 
situações hipotéticas, trocando água por glicerina, por exemplo. Apesar da informação que substâncias 
diferentes têm temperaturas de ebulição distintas, isso é uma generalização. Em manuais (handbooks) 
encontramos substâncias variadas com mesma temperatura de ebulição. Dessa forma, é importante repassar 
essa informação aos alunos. 
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Sugestão de leitura para melhor entendimento do fenômeno:

• Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas. Mudança de estado físico, pressão de vapor. Disponível em: 
<www2.pelotas.ifsul.edu.br/denise/mudancadeestadofisico/mudestadofisico.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018.

• CHANG, R.  Físico-química:  para as ciências químicas e biológicas. 3. ed. Nova Iorque: McGraw Hill, 
2010. 464 p.

• HIGA, I.; OLIVEIRA, O. B. de. A experimentação nas pesquisas sobre o ensino de Física: fundamentos 
epistemológicos e pedagógicos. Educar em Revista, n. 44, p. 75-92, 2012. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ 
er/n44/n44a06.pdf >. Acesso em: 4 out. 2018.

•  ZANARDI,  D.  C.;  MURAMATSU,  M.  Um  pouco  de  física  na  superfície  do  café.  Disponível  em:  
<www1.fisica.org.br/fne/phocadownload/Vol12-Num1/cafe1.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018.

Para finalizar, forme uma roda de conversa e proponha que os alunos discutam sobre os resul-
tados observados. Avalie se eles conseguiram identificar que o álcool de cereais evaporou primeiro 
e a água posteriormente. Certifique-se do entendimento de ideias e conceitos básicos do tema, reto-
mando explicações e pesquisas e encaminhando um breve fechamento teórico.

Peça que formalizem suas observações e conclusões em um texto descritivo, que servirá de apoio 
para a elaboração de um relatório científico padrão a ser realizado em casa, que deve ser entregue em 
data estabelecida e que poderá ser utilizado, posteriormente, durante o processo avaliativo.

Para confecção do relatório, os alunos podem fazer pesquisas em livros, internet, buscando fo-
tografias do experimento para ilustrar da forma que considerarem mais adequada. 

A seguir, o que o relatório deverá conter.

• Introdução: descrição sobre o processo de evaporação, além do uso das substâncias utilizadas na 
realização do experimento quanto às aplicações na indústria e a importância para a sociedade.

• Objetivos: compreender o fenômeno de evaporação.

• Materiais e métodos: descrever os materiais utilizados e a metodologia (procedimento) segui-
da durante a aula.

• Resultados e discussão:  descrever detalhadamente os resultados obtidos de cada substância 
utilizada. 

• Conclusões: após as análises e discussão dos resultados, descrever o que pode ser concluído 
com relação ao tema e ao objetivo do relatório. 

• Referências: sites e livros utilizados para elaboração do relatório.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, relatório, atividades e anotações no caderno. Todas essas 
produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não 
ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os 
alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em 
sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Sabemos que muitas substâncias são formadas por moléculas: uma gota de água, por 
exemplo, possui muitas moléculas de água. A distância entre as moléculas ou a aproxi-
mação entre elas determina seu estado físico.

Sabendo que os estados físicos da matéria são: sólido, líquido e gasoso, represente 
com um esquema a disposição das moléculas em cada estado físico desses, conside-
rando a distância entre elas.

2. Joana estava aquecendo água em um recipiente para preparar café. Após alguns minu-
tos, ela percebeu que o nível de água no recipiente diminuiu. O que aconteceu com 
parte da água que estava no recipiente? Explique o que ocorre com as partículas de 
água nas condições citadas.

Respostas
Estado sólido Estado líquido Estado gasoso

1. 

Dawidson França Dawidson França Dawidson França
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A distância entre as moléculas ou a proximidade entre elas indica os estados físicos da maté-
ria. No estado sólido é possível observar as moléculas unidas, formando um arranjo específi-
co. No estado líquido, não ocorre esse arranjo e as moléculas deslizam umas sobre as outras. 
Já no estado gasoso, as moléculas apresentam um grande distanciamento entre elas.

2. A água estava no estado líquido, com o aquecimento a água passou para o estado gasoso e 
espalhou-se pelo ambiente. O que ocorreu foi a mudança de estado físico, de líquido para 
vapor. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso as moléculas se distanciam 
umas das outras e escapam para fora do recipiente. Por isso o volume da água que estava no 
recipiente diminuiu. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos,  
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. A seguir, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Investiguei as mudanças de estado físico da matéria e 
sua constituição submicroscópica?

Identifiquei os três estados físicos da matéria (sólido, 
líquido e gasoso)?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz o relatório?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos
colegas?
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2. Transformações químicas

Objetivos de aprendizagem
Objetos de

conhecimento
Habilidade

• Identificar evidências de transformações 
e equações químicas.

• Entender o processo de oxidação.
• Comparar quantidades de reagentes e 

produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção 
entre as suas massas. 

• Aspectos 
quantitativos das 
transformações 
químicas.

EF09CI02 ‒ Comparar 
quantidades de reagentes e 
produtos envolvidos em 
transformações químicas, 
estabelecendo a proporção entre
as suas massas.

Recursos para o professor

BEM-ZVI, R.; EYLON, B.; SILBERSTEIN, J. Students’ visualisation of a chemical reaction. 
Education in Chemistry, p. 117-120, 1987.

JUSTI, R. S. A afinidade entre as substâncias pode explicar as reações químicas? Química Nova na
Escola, n. 7, p. 26-29, maio, 1998.

MORTIMER, E. F.; MIRANDA, L. C. Transformações: concepções de estudantes sobre reações 
químicas. Química Nova na Escola, n. 2, p. 23-26, nov. 1995.

NERY, A. L. P.; LIEGEL, R. M.; FERNANDEZ, C. Reações envolvendo íons em solução aquosa: 
uma abordagem problematizadora para a previsão e equacionamento de alguns tipos de reações 
inorgânicas. Química Nova na Escola, n. 23, p. 14-18, maio 2006.

_____; _____; _____. Um olhar crítico sobre o uso de algoritmos no ensino de Química no ensino 
médio: a compreensão das transformações e representações das equações químicas. Revista 
Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 6, n. 3, p. 587-600, 2007.

ROSA, M. I. F. P. S.; SCHNETZLER, R. P. Sobre a importância do conceito transformação 
química no processo de aquisição do conhecimento químico. Química Nova na Escola, n. 8, p. 31-35, 
1998.

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula, laboratório de ciências, sala de informática e sala de vídeo.

Introdução do tema
O ser humano, no decorrer da história da humanidade, vem transformando a matéria para

produzir novos materiais, obter energia, combater doenças, melhorar a qualidade de vida, entre
outros. Todas essas transformações fazem parte do que chamamos de transformações químicas. 

Podemos reconhecer essas transformações a partir de suas evidências macroscópicas. No pro-
cesso de combustão, por exemplo, é possível verificar produção de cinzas e fumaça, além de princi-
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palmente a energia liberada na forma de calor. Outro exemplo de transformação química é a oxida-
ção de prego ou de um portão.

Dicas de organização ou cuidados

• Solicitar auxílio do professor de Arte para auxiliar na elaboração da confecção dos cartazes.

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providenciar luvas, jaleco e máscara. 

• Providenciar a impressão dos textos e dos materiais para desenvolvimento das aulas.

• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências ou local onde seja possível utilizar água 
corrente.

Material:
• 10 cartolinas;

• canetas e lápis de cores diversas;

• 1 palha de aço;

• 20 mL de água sanitária;

• 1 copo de vidro.

Planejamento 

Aula 1

Dica de organização

Providencie os materiais necessários à atividade prática, no laboratório ou na sala de aula.

Esta aula tem como objetivo levantar e aplicar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os
conceitos de transformações químicas.

Inicie a aula fazendo as seguintes perguntas:

• O que é transformação química?

• É possível observar transformações no nosso dia a dia por meio de evidências?

• Quais são as evidências?

Informações para o professor

Transformações químicas são aquelas que modificam a natureza da matéria, macroscópica ou 
microscopicamente. Essas reações podem ser rápidas ou lentas, dependendo da natureza da reação.

Para mais informações, leia o texto Como a Química funciona. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc14/v14a02.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018.
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Incentive a livre expressão dos alunos e avalie suas respostas em relação ao sucesso em identi-
ficar algumas transformações químicas que ocorrem no cotidiano. Para isso, pergunte:

• Vocês já observaram um portão, um vagão de trem, um carro ou um prego enferrujado?

Avalie se os alunos, após refletirem, conseguem identificar que nesses exemplos ocorrem as
transformações químicas que envolvem o processo de oxidação. 

Depois, solicite que os alunos se organizem em grupos heterogêneos (etnia, sexo biológico,
comportamento/disciplina, entendimento/facilidade com o conteúdo etc.). A diversidade nos gru-
pos é fundamental para desenvolver habilidades socioemocionais, além de promover (entre os in-
tegrantes do grupo) maior participação, envolvimento com a aula, entendimento e interação com o
conteúdo. Os alunos também iniciam a gestão e a superação de conflitos. Não aceite grupos roti-
neiros ou preferências nas suas formações. Siga essas orientações para todas as etapas das ativida-
des em grupo, sempre com grupos distintos. Esteja pronto e atento para intervir na resolução de
eventuais conflitos, observando todos os acontecimentos. 

Faça práticas demonstrativas e oriente-os a registrar todas as observações sobre o arranjo expe-
rimental, os procedimentos, os resultados e as conclusões para elaborarem um relatório científico. 

Ressalte que para esta atividade os alunos apenas observarão para evitar acidentes. Eles não de-
vem em hipótese nenhuma conduzir pessoalmente nenhuma etapa que utilize água sanitária. 

Leia as instruções a seguir.

Roteiro da prática demonstrativa para o professor

Dicas e cuidados

Esta etapa será demonstrativa, desenvolvida pelo professor, pois envolve a manipulação de água sanitária
(solução de hipoclorito de sódio).

Oriente os alunos a utilizarem jalecos, luvas e máscaras, e destaque a importância das condutas e 
equipamentos adequados para se estudar ciência. 

Oriente os alunos que não devem cheirar, experimentar ou passar na pele as substâncias utilizadas 
durante a atividade prática, pois podem ocorrer alergias, intoxicações e lesões.

Caso ocorram eventuais acidentes em laboratório, procure o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) 
mais próximo. Ceatox é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde que serve de referência na área de 
toxicologia clínica e possui diversas unidades no Brasil. Para mais informações, acesse: 
<www.cvs.saude.sp.gov.br/procura_det.asp?procura_id=6>. Acesso em: 21 set. 2018.

Material:
• 20 mL água sanitária (solução de hipoclorito de sódio);

• 1 palha de aço;

• 1 copo de vidro.

Procedimentos
1. Pegue o copo e adicione a água sanitária.
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2. Coloque a palha de aço na solução, deixando uma parte fora do líquido, conforme a imagem
a seguir:

Denis Cristo

3. Solicite a atenção dos alunos para observarem por 10 minutos e pergunte:

• O que está acontecendo?

Provavelmente os alunos irão responder que a parte da palha de aço imersa na solução
está mudando de cor, ficando marrom-avermelhada, e a parte que está fora da solução está
sem alteração.

Em seguida, pergunte:

a) O que aconteceu com a palha de aço imersa na água sanitária?

b) Alguma evidência permite afirmar que ocorreu uma reação química?

Provavelmente os alunos irão responder:

a) A palha de aço enferrujou.

b)  A  evidência  que  permite  afirmar  que  ocorreu  uma  reação  química  é  a  formação  de
um sólido marrom-avermelhado na palha de aço.

Solicite que os alunos façam anotações em seus cadernos.

Promova uma breve discussão e faça perguntas direcionadas para que os alunos cheguem à
conclusão de que ocorreu uma reação de oxidação.

• O que é palha de aço?

• O que é água sanitária?

Provavelmente os alunos irão responder que a palha de aço é um material feito de ferro, pois
enferrujou; já a água sanitária é uma solução que parece água, possivelmente contém água, além
de outras substâncias que talvez eles não detectarão.

Pergunte aos alunos se, ao invés de água sanitária fosse utilizada água da torneira, as evidên-
cias seriam as mesmas.

Caso os alunos respondam que as evidências seriam as mesmas ou tenham dúvidas, refaça o
experimento com água da torneira para melhor entendimento.  

Em seguida, pergunte-lhes se é possível obter os materiais originais, após a reação observada
acontecer. Na sequência, solicite que os alunos pesquisem no livro didático ou internet sobre pro-
cesso de oxidação dos metais e anotem no caderno.

Peça aos alunos que pesquisem:

• O que é necessário para ocorrer uma reação de oxidação de um metal.

• Qual é a composição da palha de aço e da água sanitária.
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Encerre a aula solicitando que descrevam o procedimento experimental e toda a discussão
no caderno, com desenhos das etapas.  Comente com eles que a discussão será retomada na
próxima aula. 

Informações para o professor

Se não for possível utilizar computador com acesso à internet, leve textos e/ou vídeos que abordem os 
conceitos em questão e que possam servir de fontes de pesquisa para os alunos.

Durante o período de leitura e investigação, caminhe por entre os grupos observando a participação dos 
alunos e solucionando possíveis dúvidas. Oriente-os a pensar sobre processos de oxidação, com exemplos 
distintos, como uma barra de ferro de construção oxidando.

Aula 2

O objetivo dessa aula é dar continuidade ao entendimento dos conceitos de transformações
químicas e evidenciar a formação de novos produtos após as reações químicas, além de introduzir
a escrita de reações e fórmulas químicas. 

Inicie a aula retomando as principais ideias apresentadas até o momento. Para isso, com auxí-
lio dos alunos, anote na lousa as principais observações verificadas durante o experimento e os
conceitos pesquisados: definição de transformação química, velocidade das reações e oxidação. 

Verifique se os alunos conseguiram descrever o experimento, destacando as ideias e os concei-
tos principais e faça o fechamento teórico com as adequações conceituais necessárias. 
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Informações para o professor

Verifique se os alunos compreenderam o processo de oxidação. 

É importante deixar claro que ferrugem, na verdade, é um termo utilizado para oxidação do ferro, 
portanto, se o material não contém ferro em sua composição, não se deve utilizar o termo ferrugem.

Oxidação é um fenômeno químico, que envolve reações de oxidação e redução, também chamado de 
oxirredução.

O fenômeno de oxirredução está presente em nossas vidas em processos de combustão, como em queimas
de combustíveis, na fotossíntese feita pelas plantas, na oxidação dos metais, entre outros.

Professor, esses conceitos de oxirredução o aluno estudará no ensino médio e, portanto, nesse momento 
seria prudente se referir à oxidação de metais como sendo uma reação deles com o oxigênio, normalmente 
em presença de umidade. 

A palha de aço é composta basicamente de ferro (Fe), além de carbono (C) em sua composição. A palha de
aço comum é utilizada para lavar louças.

A água sanitária é composta de hipoclorito de sódio (NaClO) dissolvido em água. A água sanitária é 
utilizada como desinfetante domiciliar, também conhecida como água de lavadeira ou apenas, erradamente, 
como cloro líquido. Um termo bastante utilizado hoje em dia é alvejante. A água sanitária é um tipo de 
alvejante. Existem outros alvejantes para consumo, como os que são à base de peróxido de hidrogênio.

O cloro e muitos de seus compostos, como o hipoclorito de sódio, têm capacidade de oxidar diversas 
substâncias, assim, essas substâncias possuem caráter oxidante. 

O ferro presente na palha de aço em contato com a solução de hipoclorito de sódio provocou a formação 
acelerada de ferrugem, de nome químico óxido de ferro II (Fe2O3), além da formação de cloreto de sódio 
(NaCl), chamado popularmente de sal de cozinha, conforme a equação química:

2 Fe (sólido) + 3 NaClO (aquoso)  Fe2O3 (sólido) + 3 NaCl (aquoso) ou

2 Fe (s) + 3 NaClO (aq)  Fe2O3 (s) + 3 NaCl (aq)

Se ao invés de solução de hipoclorito de sódio fosse utilizada apenas água da torneira, a reação de 
oxidação da palha de aço também ocorreria por ação do oxigênio dissolvido na água, mas de forma mais 
lenta. Portanto, reações de oxidação dependem dos reagentes envolvidos.

Para mais informações sobre oxidação, leia o texto:

• Oxidação de Metais. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc18/A12.PDF.>. Acesso em:
29 out. 2018.

Após a discussão conceitual, caso os alunos ainda tenham dúvida sobre reações de oxidação, so-
licite que eles façam pesquisas na internet ou no livro didático e, se necessário, retome os conceitos.

Em seguida, pergunte aos alunos:

• E no mundo microscópico (átomo e moléculas), o que acontece durante uma reação química?

Provavelmente os alunos irão responder que não é possível visualizar, mas que as moléculas se
rearranjam para formar novos materiais, como no processo de combustão, em que os combustíveis
se transformam em novas substâncias. Para melhor entendimento, represente a formação de molé-
culas de água, por meio de representações com esferas na lousa. Explique aos alunos que a água
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que utilizamos no nosso dia a dia é composta de átomos de hidrogênio e oxigênio, formando a mo-
lécula de água.

Desenhe na lousa a seguinte representação:

2 moléculas de
hidrogênio (H2)

1 molécula de
oxigênio (O2)

2 moléculas de
água (H2O)

Luis Moura

A leitura correta será: o hidrogênio reage com o oxigênio produzindo água.

Antes da seta temos o que chamamos de reagentes, após a seta, os produtos. Se contarmos as 
esferas, é possível visualizar que nada se perde em uma reação química, mas tudo se transforma 
por meio do rearranjo molecular. Podemos seguir o raciocínio de reagentes como se fossem os in-
gredientes de um bolo, por exemplo, e produtos, o que foi formado, como o bolo saindo do forno. 
Além disso, podemos representar a reação anterior, de maneira simplificada, usando as fórmulas 
químicas das substâncias, a qual chamamos de equação química.

2 H2 + 1 O2   2 H2O

Equação química é a representação simbólica de uma reação química. Da mesma forma que os 
músicos utilizam as notas musicais, os matemáticos os números, os químicos utilizam as equações 
químicas para representarem as transformações químicas.

Para que os alunos entendam melhor a estrutura das equações químicas, oriente-os a irem até 
o laboratório de informática para pesquisarem sobre o assunto. Auxilie-os nas pesquisas, solicite 
que eles procurem a equação que representa a formação do peróxido de hidrogênio presente na 
água oxigenada e interprete-a. Além disso, peça aos alunos que acrescentem desenhos relaciona-
dos ao tema para exemplificar os conceitos de equação química. 

A pesquisa visa que eles comparem as quantidades dos reagentes envolvidos, estabelecendo as pro-
porções entre as massas. Além disso, oriente-os a elaborar textos autorais em seus cadernos. O texto deve 
conter a explicação sobre a formação do peróxido de hidrogênio, as proporções dos reagentes e produtos 
envolvidos, representações ilustrativas da equação, além do uso e importância da água oxigenada.

Recursos para o professor

• Portal do professor. Balanceamento de equações químicas. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20943>. Acesso em: 18 out. 2018.

Neste site há atividades sobre reações químicas e balanceamento.
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Informações para o professor

Informe aos alunos que os símbolos dos elementos químicos são representados por uma ou duas letras, 
para facilitar as suas identificações. Quando novos elementos são identificados, temporariamente seus 
símbolos podem apresentar três letras, segundo regras específicas, até a comunidade científica escolher um 
nome para eles e a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac) validar. Em termos de 
representação das equações químicas, são representadas as substâncias, por exemplo, sódio é representado 
pelas letras Na; hidrogênio, H2; oxigênio, O2, e assim por diante.

Essa linguagem utilizada pelos químicos é universal, isto é, não muda de uma língua para a outra.

Aula 3

Dicas de organização

Se possível, solicite a presença da professora de Arte para auxiliar na elaboração dos cartazes.

Reserve a sala de informática com antecedência.

O objetivo desta aula é mostrar as equações químicas que ocorrem no processo de oxidação da pa-
lha de aço com a solução de hipoclorito de sódio, trabalhando os conceitos técnicos da aula anterior. 

Inicie a aula solicitando que os alunos leiam seus textos autorais, propostos no final da aula 2.
Aproveite o momento para verificar se todos conseguiram desenvolver a atividade, e se restaram
dúvidas. Caso seja necessário, faça uma breve retomada do conteúdo e, se preciso, coloque tópicos
na lousa para auxiliá-los.

Em seguida, solicite que os alunos pesquisem na internet as fórmulas químicas do ferro e do
hipoclorito de sódio, bem como as reações e equações químicas da reação que ocorreu com as subs-
tâncias citadas, os reagentes e produtos, além de pesquisarem como evitar processos de oxidação
indesejáveis de metais no dia a dia, como, por exemplo, oxidação de portões, carros e navios. 

Depois, faça uma breve discussão sobre os temas abordados e solicite que os alunos se divi -
dam em grupos de cinco pessoas para confecção de cartazes. Solicite o auxílio do professor de Arte
para orientar os alunos, para que confeccionem cartazes ricos em imagens.

Ao final da aula, proponha que apresentem seus trabalhos para a turma. Aproveite o instante
para retomar os conteúdos aprendidos até o momento, fazendo o fechamento do conteúdo. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas,  atividades,  anotações no caderno – e confecção dos
cartazes. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retoma-
da de questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e
avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os
conceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Sabemos que fenômenos químicos estão presentes na nossa vida. Na produção ou na
preparação de alimentos, diversas reações químicas são envolvidas, como, por exem-
plo, na preparação de um churrasco com a família e amigos.

Considerando as transformações da carne e do carvão, é correto afirmar que:

I. ocorrem somente fenômenos físicos;

II. as duas transformações são irreversíveis;

III. ocorrem fenômenos químicos;

IV. as duas transformações não são visíveis;

V. ocorre um fenômeno químico (cozimento da carne) e um fenômeno físico (queima
do carvão).

A alternativa correta é:

a) apenas a I.

b) apenas a V.

c) apenas I e II.

d) apenas II e III.

e) apenas III e IV.

2. Nas reações químicas, as substâncias iniciais são transformadas e seus átomos se
rearranjam,  combinando-se  para  formar  novas  substâncias.  Assim,  para  indicar  a
queima do carvão responda às questões a seguir: 

a) Faça a equação química a partir das substâncias iniciais em que o carbono, principal
constituinte do carvão, é utilizado para esse fim: 

C + O2 

b) Indique os reagentes e os produtos formados. 

c) Qual é a proporção de reagentes e produtos?

Respostas
1. Alternativa d.

2. a) C + O2  CO2

b) reagentes: C e O2 

produtos: CO2

c) proporção dos reagentes e produtos: 1 C : 1 O2 : 1 CO2
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Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão sobre a própria aprendizagem; ele pode procurar formas eficazes de obter conhe-
cimentos  tanto na sua vida escolar  como na prática.  Quando percebem que estão atuando na
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades.
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos, como
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. A seguir, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi que os reagentes participam sempre em quanti-
dades específicas e determinadas para que ocorra, também, a 
formação de certos produtos em quantidades específicas e de-
terminadas?

Compreendi o que é uma reação de oxidação de metais?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz o relatório?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
GEPEQ. Introdução e transformações. Química – ensino médio. São Paulo: Edusp, 1999. v. 1, Cap. 2
e 3.

KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul. Química geral e reações químicas. São Paulo: Pioneira Thomson,
2005. v. 2, Cap. 2.

MARTINS, C. R. et al. Ciclos globais de carbono, nitrogênio e enxofre: a importância da química na
atmosfera. Química Nova na Escola, n. 5, 2003.
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MORAIS, R. Uma tempestade de luz: a compressão possibilitada pela análise textual discursiva.
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OLIVEIRA, J. R. S. Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências:
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3. Estrutura e evolução do modelo atômico

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Caracterizar a constituição atômica.
• Identificar, compreender e comparar os 

modelos atômicos.
• Identificar modelos que descrevem a 

estrutura da matéria (constituição do átomo 
e composição de moléculas simples) e 
reconhecer sua evolução histórica.

• Estrutura da 
matéria

EF09CI03 ‒ Identificar modelos que 
descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e 
composição de moléculas simples) 
e reconhecer sua evolução 
histórica.

Recursos para o professor

• BALBINOT, M. C. Uso de modelos, numa perspectiva lúdica, no ensino de ciências. In: IV 
Encontro Ibero-Americano de Coletivos Escolares e Redes de Professores que Fazem Investigação na sua 
Escola. 2003. Disponível em: <http://ensino.univates.br/~4iberoamericano/historicoquatro.htm>. 
Acesso em: 7 out. 2018.

• LIMA, M. B.; NETO, P. L. Construção de modelos para ilustração de estruturas moleculares 
em aulas de Química. Química Nova, v. 22, n. 6, 1999. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/qn/ 
v22n6/2598.pdf> Acesso em: 7 out. 2018.

• MARTINS, T. V. A.; MESSEDER, J. C. Teorias atômicas de Dalton e Rutherford: um recurso 
didático alternativo criado por alunos. Disponível em: <www.abq.org.br/simpequi/2010/
trabalhos/88-6.htm>. Acesso em: 7 out. 2018.

• RUSSEL, J. B. Química geral. 2. ed. capítulo 1 e 2. São Paulo: Makron, 1994. Cap. 1 e 2, 1268 p. 

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula, laboratório de ciências e sala de informática.

Introdução do tema
A busca pelo entendimento da constituição da matéria é muito antiga. Os filósofos gregos já fa-

lavam que a matéria era constituída por quatro elementos: água, ar, terra e fogo. Com o passar do  
tempo e a evolução da ciência, a ideia de constituição da matéria foi sendo alterada, chegando hoje 
ao que conhecemos por elementos químicos. 

Assim, o estudo das propriedades e aplicações para os elementos químicos se tornou incessan-
te, fazendo a ciência e a tecnologia avançarem cada dia mais.
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Dicas de organização ou cuidados

• Agendar a sala de vídeo ou providenciar aparelhos que possam exibir os vídeos sugeridos.

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providenciar a impressão dos textos e dos materiais para desenvolvimento das aulas.

• Reservar a sala de informática e o laboratório de ciências ou local onde seja possível utilizar
água corrente.

Material:
• 20 esferas de plástico EPS (poliestireno expandido) com 1,5 cm;

• 20 esferas de plástico EPS com 5 cm;

• 10 esferas de plástico EPS com 10 cm;

• cartolina

• 3 metros de arame;

• 5 tubos de cola;

• 30 palitos de churrasco;

• lápis de cor;

•  A história da química atômica. Disponível em:  <https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/
electronic-structure-of-atoms/history-of-atomic-structure/v/chem37-history-of-atomic-chemistry>. 
Acesso em: 5 out. 2018;

• tinta guache de cores distintas;

• cartolina

Planejamento

Aula 1

Dica de organização

Reserve o laboratório de informática ou a sala de vídeo para que os alunos possam assistir ao vídeo:  A 
história da química atômica. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-
of-atoms/history-of-atomic-structure/v/chem37-history-of-atomic-chemistry>. Acesso em: 5 out. 2018.

O objetivo dessa aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da consti-
tuição da matéria e da evolução do modelo atômico.

Inicie a aula com o seguinte questionamento:

• Do que a matéria e os seres vivos são feitos?

• Por que o homem busca o conhecimento? 

Incentive-os a pensar sobre os primórdios dos tempos, quando o ser humano dominou o fogo 
e os animais, por exemplo, melhorando assim a qualidade de vida da humanidade. A busca pelo 
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conhecimento tornou-se incessante, assim, o ser humano busca entender a constituição da matéria 
e suas transformações, desde a antiguidade.

Alguns filósofos gregos acreditavam que a divisão da matéria teria um limite. Para entender 
esse raciocínio, faça a seguinte demonstração: pegue uma folha de papel e pique até o menor tama-
nho que conseguir. O intuito é que os alunos percebam que a divisão do papel tem um limite.  
Questione o motivo pelo qual não seja mais possível dividir o papel e peça para eles anotarem as  
respostas no caderno.

Pergunte aos alunos o que eles conhecem sobre os filósofos gregos e a natureza da matéria. 
Provavelmente eles dirão que alguns filósofos se preocupavam com a natureza da matéria e diziam 
que tudo o que existia no universo era formado pelos quatro elementos: água, terra, fogo e ar. 

Na sequência, encaminhe os alunos até a sala de vídeo ou informática para assistirem ao vídeo 
A história da química atômica. Exiba o vídeo fazendo pausas e destacando as características de cada 
modelo atômico, o cientista responsável e a época em que viveu. Ao longo da exibição, dê tempo 
para os alunos fazerem os seus registros, comentários e tirarem suas dúvidas. Se for necessário, 
volte cenas e repasse novamente trechos relevantes. Ao término do vídeo, faça levantamentos so-
bre as principais questões abordadas, como, por exemplo:

• Quais os principais cientistas narrados no vídeo?

• Quais as características de cada modelo atômico?

Para facilitar o entendimento e direcionar os alunos, faça o seguinte quadro na lousa:

Cientista Características e constituição do modelo atômico

Dalton

Thomson

Rutherford

Bohr

Os alunos deverão preencher a tabela de acordo com as características do modelo atômico de 
cada cientista. Caso tenham dificuldade ou dúvida sobre algum modelo, solicite que eles façam 
pesquisas na internet, utilizando palavras-chave e sites de confiança, como os de governo, de insti-
tutos de pesquisa e de universidades.

Recurso para o professor

MELEIRO, A.; GIORDAN, M. Hipermídias no ensino de modelos atômicos. Química Nova na  
Escola, n. 10, 1999. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/eqm.pdf>. Acesso 
em: 19 out. 2018.

Texto explica sobre a evolução dos modelos atômicos de uma forma bem didática.
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A tabela deverá ficar preenchida como o modelo a seguir. Caso esteja muito incompleta,  
pode ser solicitada uma pesquisa em sites confiáveis para complementar os conceitos necessá-
rios para a aprendizagem.

Cientista Características e constituição do modelo atômico

Dalton

Modelo da esfera maciça ou bola de bilhar
• Constituído de pequenas partículas.
• Os átomos de diferentes elementos têm propriedades distintas.
• Todos os átomos do mesmo elemento são iguais.
• Os átomos não se alteram quando formam substâncias  químicas.
• Os átomos são indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos.

Thomson
Modelo do pudim de passas
• Divisível.
• Átomos constituídos de cargas elétricas positivas e negativas distribuídas uniformemente.

Rutherford

Modelo planetário
• Átomo constituído de núcleo positivo com volume extremamente pequeno.
• O átomo é muito pequeno e a maior parte dele é espaço vazio.
• Os elétrons se movem em órbitas circulares, ao redor do núcleo.

Bohr

Modelo de Bohr ou Rutherford-Bohr
• Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas definidas.
• Ao receber energia, o elétron pode saltar da camada onde está para uma camada mais externa; 
ao retornar para a camada de origem, há liberação da energia anteriormente recebida sob a for-
ma de luz. 

Ao término da atividade, divida os alunos em grupos de cinco. 

Solicite que cada grupo explique sobre um modelo atômico, por exemplo:

• Grupo 1: Dalton.

• Grupo 2: Thomson.

• Grupo 3: Rutherford.

• Grupo 4: Bohr.

Depois proponha aos alunos a montagem da linha do tempo do modelo atômico, em seus ca-
dernos, conforme o modelo a seguir:

DAE
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A linha do tempo deve conter um resumo de cada cientista, bem como o ano da teoria do mo-
delo atômico.

Deixe o restante da aula para que os alunos façam a linha do tempo.

Aulas 2 e 3

O objetivo dessas aulas é dar continuidade ao entendimento dos conceitos de evolução do mo-
delo atômico e realizar uma atividade prática de construção de um modelo atômico em formato de 
maquete. É importante que os alunos sejam capazes de diferenciar os modelos, pois os conceitos de 
sua evolução, muitas vezes, causam confusões, tornando incompreensível alguns detalhes desco-
bertos ao longo da história. A proposta de construção de modelos atômicos auxilia na assimilação 
ativa do tema, a fim de facilitar o entendimento das estruturas atômicas. 

Inicie a aula retomando as principais ideias apresentadas na aula 1. Para isso, solicite que  
os alunos leiam os resumos que fizeram da atividade da linha do tempo da evolução do mode -
lo atômico. 

Verifique se os alunos conseguiram entender as principais características de cada modelo atômico. 
Caso tenham dúvida, solicite que eles façam uma leitura no livro didático sobre o tema abordado.

Na sequência, solicite aos alunos para formarem grupos de cinco integrantes.

Informações para o professor

Organize os alunos em grupos heterogêneos (etnia, sexo biológico, comportamento/disciplina, 
entendimento/facilidade com o conteúdo etc). A diversidade nos grupos é fundamental para desenvolver 
habilidades socioemocionais, além de promover (entre os integrantes do grupo) maior participação, 
envolvimento com a aula, entendimento e interação com o conteúdo. Os alunos também iniciam a gestão e a 
superação de conflitos. Não aceite grupos rotineiros ou preferências nas suas formações. Siga essas 
orientações para todas as etapas das atividades em grupo, sempre com grupos distintos. Esteja pronto e 
atento para intervir na resolução de eventuais conflitos, observando todos os acontecimentos.

Após a divisão dos grupos, distribua os materiais: esferas de plástico EPS (poliestireno expan-
dido); arame; cola; palito de churrasco; e tinta guache para confecção dos modelos atômicos. Distri-
bua,  também,  cartolinas  para  os  alunos  ilustrarem  os  modelos  atômicos  e  comparar  com  os 
modelos desenvolvidos em esferas de plástico EPS. O objetivo é que eles entendam e construam os 
modelos atômicos.

Recurso para o professor

• NANOCELL. Tornando as moléculas visíveis: uso de esferas de isopor para representar formas 
geométricas de moléculas. Disponível em: <www.nanocell.org.br/tornando-as-moleculas-visiveis-uso-de-
esferas-de-isopor-para-representar-formas-geometricas-de-moleculas/>. Acesso: 2 out. 2018.

Explica como elaborar os modelos atômicos a partir de esferas para maquete.

Auxilie-os durante a elaboração, dando os subsídios necessários para o conhecimento e contex-
tualização da evolução do modelo atômico, como, por exemplo:

• Os modelos são representações da realidade, não são cópias do que encontramos na natureza e 
possuem limitações.

• Os modelos são criados pelo homem.

• Os modelos são aperfeiçoados ao longo do tempo, incorporando, assim, alterações necessárias.
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Os alunos poderão consultar o material produzido na aula 1 para facilitar a elaboração dos 
modelos atômicos.

Ao término da atividade, proponha que os alunos apresentem seu modelo atômico (plástico e 
cartaz), além de explicar para os demais as causas que levaram ao surgimento daquele modelo. So-
licite que os alunos anotem no caderno a discussão feita.

Verifique se, com a proposta de produção dos modelos atômicos, os alunos mostram desenvol-
tura durante a explicação do conteúdo. Analise o comprometimento e a imaginação deles quanto à 
elaboração da atividade. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material  escrito – pesquisas,  atividades,  anotações no caderno e – confecção dos  
modelos atômicos. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo 
na retomada de questões que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser ana-
lisadas e avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencio-
nando os conceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. O modelo atômico proposto pelo cientista Ernest Rutherford, o qual analisou resultados 
de seu experimento, considerou que o átomo é constituído de:

a) Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga totalmente positiva.

b) Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons.

c) Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron.

d) Uma região central com carga negativa chamada elétrons.

e) Um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétrons.

2. O cientista Thomson propôs um novo modelo atômico, que continuava esférico como o 
de Dalton, mas que explicava a natureza elétrica da matéria. Para Thomson, o átomo 
não seria indivisível, como Dalton propôs, mas sim divisível. Com base em seus conhe-
cimentos, explique o modelo atômico de Thomson.

Respostas
1. Alternativa e.

2. Diferentemente do que acreditava Dalton, o átomo não era indivisível. De acordo com o 
modelo de Thomson, o átomo é uma esfera carregada positivamente com partículas nega -
tivas (os elétrons) incrustadas.
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Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos,  
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. A seguir, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Analisei a evolução do modelo atômico?

Identifiquei as características de cada modelo atômico?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a representação de um modelo atômico?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
CARUSO, F.; OGURI, V. A eterna busca do indivisível: do átomo filosófico aos quarks e léptons. 
Química Nova, v. 20, n. 3, 1997. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/qn/v20n3/4954.pdf>. Acesso em: 
7 out. 2018.

FERREIRA, P. F. M.; JUSTI, R. S. Modelagem e o “fazer ciência”.  Química Nova na Escola, n. 28,
p. 32-36, 2008.

FRANÇA, A. C. G.; MARCONDES, M. E. R.; CARMO, M. P. Estrutura atômica e formação dos 
íons: uma análise das ideias dos alunos do 3º ano do ensino médio. Química Nova na Escola, v. 31,
n. 4, 2009.

SAMESLA, V. E.; EICHELER, M. L.; PINO, J. C. A elaboração conceitual em realidade escolar da 
noção de vazio de modelo corpuscular da matéria.  Experiência em Ensino de Ciências,  v. 2,  n. 1,
p. 27-54, 2007.
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Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos, com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre,  bem
como seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de
múltipla escolha.

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular
(BNCC) referentes às seguintes habilidades:

• EF09CI01 ‒ Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações
com base no modelo de constituição submicroscópica.

• EF09CI02 ‒ Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.

• EF09CI03 ‒ Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo
e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

Ao final há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem

1o bimestre

Nome:____________________________________________Ano/Turma:_____________

Data: __/__/____                                   Professor(a): ______________________________

1. Observe as figuras a seguir que representam dois modelos atômicos:

Figura 1: Modelo atômico a. Figura 2: Modelo atômico b.

Dawidson França

A Figura 1 e a Figura 2 representam, respectivamente:

a) modelo atômico de Dalton e modelo atômico de Thomson.

b) modelo atômico de Dalton e modelo atômico de Rutherford.

c) modelo atômico de Dalton e modelo atômico de Bohr.

d) modelo atômico de Thomson e modelo atômico de Bohr.

e) modelo atômico de Rutherford e modelo atômico de Bohr.

2. A água é uma das substâncias mais importantes para a sobrevivência dos seres vivos,
ela pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Dependen-
do das condições, a água pode passar por mudanças de estados físicos. Um exemplo
simples é quando a água passa do estado líquido para o sólido, como quando coloca-
mos a água líquida no freezer, por exemplo. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação, bem como o
estado em que se encontram as partículas após a transformação.

a) Liquefação. Nesta transformação, as partículas estão menos unidas, não tendo uma
forma determinada.

b) Vaporização. Nesta transformação, as partículas estão não possuem formas pró-
prias e se espalham pelo espaço.

c) Solidificação. Nesta transformação, as partículas estão aglomeradas e fortemente
unidas.
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d) Fusão. Nesta transformação, as partículas estão menos unidas, não tendo uma for-
ma determinada.

e) Sublimação. Nesta transformação, as partículas estão menos unidas, não tendo uma
forma determinada.

3. Considere os fenômenos a seguir.

1. dissolução do sal de frutas

2. água evaporando

3. amadurecimento de frutas

4. cloro em tecido colorido

5. queima de um pedaço de madeira

A alternativa que representa apenas fenômeno físico é:

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

4. Considere as transformações a seguir.

1. A água líquida é obtida do gelo ao se fornecer energia na forma de calor.

2. O ferro em contato com o oxigênio e umidade faz acelerar o processo de corrosão.

3. A produção de um bolo faz liberar moléculas de gás carbônico, quando se adiciona o
fermento químico em pó.

É  correto  afirmar  que  os  fenômenos  ocorridos  são  identificados,  respectivamente,
como:

a) físico, químico e físico.

b) químico, físico e físico.

c) físico, físico e químico.

d) físico, químico e químico.

e) químico, químico e físico.

5. A evolução do modelo atômico recebeu várias contribuições de cientistas no decorrer
da história, não existe um cientista mais importante que o outro, pois todos contribuí -
ram para a evolução da ciência. 

Assinale a opção que apresenta, na ordem cronológica correta, os nomes dos cientis-
tas responsáveis pelos modelos atômicos.

a) Dalton, Rutherford, Thomson e Bohr.

b) Dalton, Thomson, Bohr e Rutherford.

c) Dalton, Bohr, Thomson e Rutherford.

d) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.

e) Bohr, Thomson, Rutherford e Dalton.
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6. Leia o trecho a seguir.

O etanol, conhecido popularmente como álcool, tem maior velocidade de evaporação,
quando comparada com a da água, quando ambos estão à temperatura ambiente. 

Por que o etanol evapora mais rápido que a água?

7. Rutherford foi um dos cientistas mais importantes e de maior prestígio no desenvolvi-
mento da evolução do modelo atômico. Em 1911, o pesquisador realizou um importante
experimento.

Explique a experiência de Rutherford que auxiliou no desenvolvimento do novo modelo
atômico.

8. Reação química é a transformação de uma ou mais substâncias em novas, em que as
iniciais são transformadas e originam novos tipos de substâncias, ocorrendo, assim,
mudanças na composição da matéria. 

Analise a equação química a seguir e descreva quais são os reagentes e quais são os
produtos, além de indicar as proporções de todas as substâncias. Escreva a leitura cor-
reta da equação.

H2 + Cl2 → 2 HCl 
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9. Desde os primórdios dos tempos, as pessoas se deparavam com questionamentos so-
bre a constituição da matéria. Filósofos gregos tinham uma teoria que por muito tempo
foi aceita. Para eles, a matéria era constituída pela combinação de quatro elementos
da natureza. 

Quais eram esses elementos da natureza? Como a matéria é definida atualmente?

10. Reações de combustão envolvem processos de transformações da matéria. Uma ma-
neira de representar as reações químicas de uma forma simples e direta é por inter-
médio de equações químicas, em que são colocadas todas as informações em uma
linha, por meio de símbolos. A equação de combustão do etanol está mostrada a se-
guir. Escreva a leitura correta da equação.

C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O

etanol        oxigênio      gás carbônico   água

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



49

Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar e conhecer a estrutura da matéria.

Habilidade desenvolvida: EF09CI03

Resposta: alternativa a. 

Distratores

b) A alternativa está incorreta, porque a figura 2 não representa o modelo atômico de Ruther-
ford.

c) A alternativa está incorreta, porque a figura 2 não representa o modelo atômico de Bohr.

d) A alternativa está incorreta, porque as figuras 1 e 2, respectivamente, não representam o mo-
delo atômico de Thomson e o modelo atômico de Bohr.

e) A alternativa está incorreta, porque as figuras 1 e 2, respectivamente, não representam o mo-
delo atômico Rutherford e o modelo atômico de Bohr.

Comentários e reorientações

É comum que haja uma confusão entre os nomes e conceitos dos modelos atômicos. Se o aluno
assinalou a alternativa b,  c, d ou e, é provável que ele não tenha se apropriado do conhecimento
sobre as diferenças dos modelos atômicos. Retome com os alunos o tema evolução do modelo atô-
mico, bem como as principias características dos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
Solicite que eles façam anotações no caderno.

Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Investigar e conhecer as mudanças de estado físico da matéria.

Habilidade desenvolvida: EF09CI01

Resposta: alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, porque liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado
líquido.

b) A alternativa está incorreta, porque vaporização é a passagem do estado líquido para o esta-
do gasoso.

d) A alternativa está incorreta, porque fusão é a passagem de uma substância do estado sólido
para o estado líquido.

e) A alternativa está incorreta, porque sublimação é a passagem direta do estado sólido para o
estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido.
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Comentários e reorientações

É comum que haja uma confusão entre os conceitos de mudança de estado físico. Se o aluno
assinalou a alternativa a,  b, d ou e, é provável que ele não tenha se apropriado do conhecimento
sobre mudança de estado físico. Retome com os alunos os conceitos de mudança de estado físico.
Solicite que eles façam uma pesquisa na internet sobre os estados físicos da matéria, sólido, líquido
e gasoso, e apresentem para o restante da turma em forma de cartazes. Estimule a criação de dese-
nhos e representações do comportamento das partículas em cada estado.

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Diferenciar transformações físicas e químicas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI01

Resposta: alternativa b. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta, porque dissolução do sal de frutas libera gás carbônico, sendo
assim um fenômeno químico. 

c) A alternativa está incorreta, porque o amadurecimento de fruta é um fenômeno químico. 

d) A alternativa está incorreta, porque a ação do cloro em um tecido é um fenômeno químico. 

e) A alternativa está incorreta, porque a queima da madeira é um fenômeno químico.

Comentários e reorientações

Se o aluno assinalou a alternativa a, c, d ou e, é provável que ele não tenha se apropriado do
conhecimento de fenômeno físico e químico. Retome com os alunos os conceitos de transformações
químicas e físicas, explicando que em fenômeno físico não existe alteração na composição da maté-
ria. Já em fenômeno químico, a composição da matéria é alterada devido à formação de outras
substâncias a partir das que existiam anteriormente. Solicite que os alunos façam uma pesquisa no
livro didático sobre diferença de fenômenos físicos e químicos.

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Diferenciar transformações físicas e químicas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI01

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, porque bolo assando é um fenômeno químico.

b) A alternativa está incorreta, porque água líquida obtida a partir do gelo é um fenômeno físi-
co, e ferro corroendo e produção de bolo são fenômenos químicos. 
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c) A alternativa está incorreta, porque ferro corroendo é um fenômeno químico. 

e) A alternativa está incorreta, porque água líquida obtida a partir do gelo é um fenômeno físi -
co e a liberação de gás carbônico na massa de bolo ao se adicionar fermento é um fenômeno
químico.

Comentários e reorientações

Se o aluno assinalou a alternativa a, b, c ou e, é provável que ele não tenha se apropriado do
conhecimento de transformações físicas e químicas. Retome com os alunos os conceitos de reação
química e física, proponha a construção de um quadro na lousa e peça que eles citem exemplos
para serem incluídos. Solicite que copiem o quadro no caderno. Se achar conveniente, proponha
pesquisas na internet para buscarem outros exemplos e complementar o quadro.

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer a evolução histórica dos modelos atômicos.

Habilidade desenvolvida: EF09CI03

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, porque o modelo atômico de Thomson vem antes do modelo de
Rutherford.

b) A alternativa está incorreta, porque o modelo atômico de Rutherford vem antes do modelo
de Bohr.

c) A alternativa está incorreta, porque o modelo atômico de Thomson vem depois do de Dalton,
e o de Rutherford vem antes do modelo de Bohr.

e) A alternativa está incorreta, porque o modelo atômico Dalton é o primeiro e o modelo de
Bohr é o último.

Comentários e reorientações

É comum que haja uma confusão entre a ordem cronológica dos modelos atômicos. Se o aluno as-
sinalou a alternativa a, b, c ou e, é provável que ele não tenha se apropriado do conhecimento sobre as
diferenças dos modelos atômicos. Retome com os alunos o tema evolução do modelo atômico, bem
como as principias características dos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, e ordem cro-
nológica. Solicite que os alunos façam pesquisas na internet e anotações no caderno. Outra possibilida-
de interessante é procurar vídeos relacionados ao tema e posteriormente discutir com os estudantes. Se
julgar conveniente, proponha a confecção de maquetes de cada um dos modelos com a turma.

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Identificar e conhecer os estados físicos da matéria.

Habilidade desenvolvida: EF09CI01
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Resposta: Porque a evaporação depende da natureza do líquido, a temperatura de ebulição do
etanol é menor que a temperatura de ebulição da água.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de transformação de esta-
do físico. Depois, proponha uma pesquisa na internet sobre os estados sólido, líquido e gasoso. Soli-
cite que escrevam um texto autoral sobre o tema, ressaltando as características de cada estado.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Identificar e conhecer a estrutura atômica.

Habilidade desenvolvida: EF09CI03

Resposta: Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como “experiência de
Rutherford”, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, assim,
observou-se que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios,
mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados e outras ainda retornavam. Esse re-
sultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um
núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com, praticamente, toda a massa do átomo. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos do modelo atômico de
Rutherford. Depois, coloque tópicos na lousa com as principais propriedades da constituição do
átomo de Rutherford. Solicite que os alunos anotem os tópicos no caderno e façam pesquisa so -
bre o tema no livro didático. Em seguida, proponha uma discussão sobre as informações encon-
tradas  e  a  representação  do  modelo  em  forma  de  desenhos  e  colagem  de  lantejoulas  para
representar os elétrons.

Questão 8

Objetivo de aprendizagem

Identificar e conhecer transformações químicas, reagentes e produtos.

Habilidade desenvolvida: EF09CI02

Resposta: Os reagentes são as substâncias iniciais, ou seja, que sofrem o fenômeno químico. Os
produtos são as substâncias finais, ou seja, são formadas no lugar dos reagentes. É o resultado da
transformação química ocorrida.

H2 + Cl2 → 2 HCl

Reagentes: H2 + Cl2

Produtos: 2 HCl 

Proporção: 1 molécula de H2 e 1 molécula de Cl2 produzindo 2 moléculas de HCl.

Leitura correta: 1 molécula de H2 reage com 1 molécula de Cl2 e produzem 2 moléculas de HCl.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente,  retome os conceitos reações químicas e
transformação da matéria. Depois, solicite que os alunos pesquisem na internet a diferença de re-
agentes e produtos de reações comuns no dia a dia, como ferrugem, fotossíntese e a combustão.
Solicite que os alunos façam um texto autoral sobre o tema no caderno, além de ilustrações para
melhor entendimento.

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Conhecer a história do surgimento da química e identificar a evolução do modelo atômico.

Habilidade desenvolvida: EF09CI03

Resposta: Os quatro elementos da natureza eram: água, ar, terra e fogo. Atualmente, a defini-
ção de matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Na superfície terrestre, podemos
encontrar a matéria em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de evolução do modelo
atômico. Depois, solicite que eles pesquisem na internet sobre os quatro elementos da natureza e o
nascimento da química. Peça que anotem no caderno as respostas pesquisadas. Se achar conveni-
ente, proponha que, com as informações coletadas, os alunos organizem um teatro sobre a evolu-
ção do modelo atômico, para contar aos demais alunos da escola os fatos históricos e os conceitos
relacionados a esse tema.

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Conhecer e identificar transformações químicas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI02

Resposta:

C2H6O + 3 O2  2 CO→ 2 + 3 H2O

A leitura e escrita correta da equação é:

1 molécula de etanol reage com 3 moléculas de oxigênio e produzem 2 moléculas de gás car-
bônico e 3 moléculas de água.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de reações químicas,
combustão completa e incompleta. Depois, solicite que os alunos busquem na internet as diferen-
ças da queima da gasolina e do etanol, para melhor entendimento dos processos de combustão. Es-
colha alguns alunos para ler em voz alta. Em seguida, anote as principais respostas na lousa, em
forma de tópicos. Peça para os alunos copiarem. Verifique se eles conseguem identificar que o prin-
cípio de uma reação de combustão é a queima em que é liberada energia na forma de calor, e a
principal diferença entre esses dois tipos de combustão são os produtos resultantes da reação. Con-
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siderando-se substâncias formadas pelos elementos químicos carbono, hidrogênio e oxigênio, se a
combustão for completa são formados gás carbônico e água. Na combustão incompleta, como não
há oxigênio suficiente para a transformação completa, os produtos formados são água, gás car-
bônico, monóxido de carbono e fuligem (carbono sólido). Outra diferença que pode ser observada
entre a combustão completa e a incompleta é a forma da chama. Quando a chama é azul e homogê-
nea, a combustão é completa; quando a chama é avermelhada a combustão é incompleta.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em rela-

ção aos conteúdos e às atitudes trabalhadas e ao atendimento das correspondentes competências e
habilidades. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de su-
ficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles são
de responsabilidade do professor, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar os es-
tudos,  mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de
um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades dife-
renciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa
prosseguir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará di-
ficuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Questão
Porcentagem
de acertos

Uso correto
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7
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Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Identificou os processos de transformações 
dos estados da matéria, sólido, líquido e ga-
soso. 

Investigou as mudanças de estado físico da 
matéria com base na constituição submicros-
cópica.

Comparou as quantidades de produtos e rea-
gentes em uma transformação química.

Identificou e compreendeu a evolução do 
modelo atômico.

Diferenciou os modelos atômicos de Dalton, 
Thomson, Rutherford e Bohr.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas e
o professor.

Demonstrou organização e empenho no de-
senvolvimento das atividades.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome:____________________________________________Ano/Turma:_____________

Data: __/__/____                                   Professor(a): ______________________________

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho
Insuficiente (DI)

Desempenho
Suficiente (DS)

Desempenho
Adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Identificou os processos de transformações 
dos estados da matéria, sólido, líquido
e gasoso. 

Investigou as mudanças de estado físico da 
matéria com base na constituição submi-
croscópica.

Comparou as quantidades de produtos e 
reagentes em uma transformação química.

Identificou e compreendeu a evolução do 
modelo atômico.

Diferenciou os modelos atômicos de Dal-
ton, Thomson, Rutherford e Bohr.

Manteve o interesse nas atividades.

Agiu com respeito com os colegas
e o professor.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
Adequado (DA)

[8-10]

Demonstrou organização e empenho no de-
senvolvimento das atividades.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral.

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Questão
Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

1o bimestre

A evolução do modelo atômico e a radioatividade

Introdução
O presente projeto visa tornar mais efetivos o entendimento e a aprendizagem dos alunos 

sobre a evolução do modelo atômico e a aplicação dos conhecimentos acerca dos elementos quími-
cos. Além disso, propõe conhecer alguns aspectos históricos relacionados a essa temática e ao de-
senvolvimento científico e tecnológico.

As atividades propostas representam o aprofundamento dos conhecimentos sobre a evolução do 
modelo atômico, descoberta e uso da radioatividade. E ainda o aprofundamento sobre a influência 
histórica e social que essas descobertas científicas desempenharam e desempenham até hoje. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF09CI03 e EF09CI07 
da disciplina de Ciências. Desse modo, é importante que o professor e os alunos compartilhem a 
organização e a execução das atividades.

Entre as atividades, são propostas a construção de maquetes e dinâmicas em grupo, que estimu-
lam os estudantes a desenvolverem as habilidades  EF69AR05 e  EF69AR06 da disciplina de Arte; 
pesquisas a serem realizadas em livros da biblioteca escolar, em revistas e por meio da internet; e a 
elaboração de uma redação, relacionando com a habilidade EF69LP18 de Língua Portuguesa.

Como produto final, propõe-se a elaboração de uma peça de teatro que poderá ser filmada 
para os alunos enviarem ao blog da escola e compartilharem nas redes sociais. A elaboração está re-
lacionada com as habilidades EF69LP10, EF69AR06 e EF69AR07, de Língua Portuguesa e Arte, 
respectivamente.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente com as habilidades des-
ta área do conhecimento. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF09CI03 e EF09CI07. 
Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Arte, no desenvolvimento de ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar 
o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem elaboradas nesse projeto.

Duração:
12 aulas.

Produto final
Peça de teatro e filmagem compartilhada no blog da escola.
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Temas transversais
Ética e Cidadania.

Objetivos
• Investigar a evolução do modelo atômico.

• Reconhecer a constituição atômica.

• Relacionar a evolução do modelo atômico com o avanço da ciência e da tecnologia.

• Investigar as aplicações da radiação.

• Praticar habilidades artísticas na elaboração de cartazes.

• Praticar habilidades de comunicação e desenvolver habilidades de interpretação de texto, ex-
pressão corporal e oral, discurso direto e indireto, na elaboração da peça de teatro. 

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10.

(BNCC, p. 9-10.)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 2, 3, 6 e 8.

 (BNCC, p. 322.)

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 6, 8 e 10.

 (BNCC, p. 85.)

Competências específicas de Arte
4, 5, 7 e 8.

 (BNCC, p. 196.)

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento deste projeto, propõe-se a elaboração de uma peça de teatro como 

produto final. 

As habilidades EF09CI03 e EF09CI07, de Ciências, têm como objetivo contribuir para o apren-
dizado do aluno sobre o tema evolução do modelo atômico, a descoberta da radioatividade e sua 
aplicação na ciência. Outras habilidades também estão associadas ao desenvolvimento do projeto, 
como as habilidades  EF69AR05, EF69AR06,  EF69AR07, de Arte, para auxiliar na fase criativa, 
elaboração  de  cartazes,  maquetes  e  produção  da  peça  de  teatro;  e  as  habilidades  EF69LP10, 
EF69LP15 e EF69LP18, de Língua Portuguesa, para auxiliar na entrevista, redação, parte criativa 
da peça de teatro.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



60

Disciplina
Objetos de 

conhecimento
Habilidades

Ciências

Estrutura da
matéria

EF09CI03 ‒ Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria 
(constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhe-
cer sua evolução histórica.

Radiações e suas 
aplicações na saúde

EF09CI07 ‒ Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nu-
clear magnética)  e  no tratamento de doenças (radioterapia,  cirurgia 
ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

Arte

Materialidades
EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultu-
ra, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos con-
vencionais, alternativos e digitais.

Processos de criação
EF69AR07 ‒ Dialogar com princípios conceituais, proposições temáti-
cas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções 
visuais.

Língua
Portuguesa

Produção de textos 
jornalísticos orais

EF69LP10 ‒ Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts no-
ticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofôni-
cos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de in-
teresse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por ro-
teiro ou texto, considerando o contexto de produção e demonstrando 
domínio dos gêneros.

Participação em dis-
cussões orais de te-
mas controversos 
de interesse da tur-
ma e/ou de relevân-
cia social

EF69LP15 ‒ Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre te-
mas controversos e/ou polêmicos.

Estilo

EF69LP18 ‒ Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, re-
cursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre parágra-
fos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos ti-
pos de argumento e à forma de composição de textos argumentativos, 
de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática 
nesses textos (“primeiramente, mas, no entanto, em primeiro/segun-
do/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).

Material:
• livros e revistas para pesquisa e consulta;

• computadores com acesso à internet para pesquisa e consulta;

• material para desenhos, como canetas coloridas, lápis, giz de cera de cores diferentes, tinta 
guache etc.;
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• cartolinas;

• documentário: Marie Curie: a mãe da radiação, produzido por Arte France, 2011;

• 6 colheres de sopa.

Material complementar para o professor

Livros

• ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio am-
biente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. Cap. 1 a 3. 

O livro explica os princípios da Química com vocabulário técnico e aprofundado.

• BROWN, T.; LEMAY, H. E. BURSTEN, B. E. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pear-
son, 2005. Cap. 1, 992 p.

O livro apresenta conteúdo técnico sobre o desenvolvimento da Química.

• FARIAS, R. F. de. Para gostar de ler a história da Química. 2. ed. Campinas: Átomo, 2008. v. 3, 232 p.

O livro aborda as principais descobertas históricas da Química, de forma simples e didática.

Artigos científicos

• CARUSO, F.; OGURI, V. A eterna busca do indivisível: do átomo filosófico aos quarks e lép-
tons.  Química Nova, v. 20, n. 3, 1997. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/qn/v20n3/4954.pdf>. 
Acesso em: 1o out. 2018.

Apresenta um estudo das propriedades físico-químicas dos elementos naturais, que levaram à 
construção da Tabela Periódica.

• MELO, M. R.; LIMA NETO, E. G. Dificuldades de ensino e aprendizagem dos modelos atômi-
cos em Química.  Química Nova na Escola, v. 35, n. 2, p. 112-122, 2013. Disponível em: <http://
qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/08-PE-81-10.pdf>. Acesso em: 1o out. 2018.

Apresenta de forma didática estratégias de ensino-aprendizagem.

Vídeo

• The University of Nottingham.  Tabela Periódica.  Disponível em: <www.periodicvideos.com>. 
Acesso em: 3 out. 2018.

O vídeo apresenta propriedades e uso dos elementos da tabela periódica.

Procedimento

Primeira etapa – Introdução e posicionamento histórico
da evolução do modelo atômico

Esta primeira etapa contemplará uma abordagem histórica sobre o tema, e tem como objetivo 
motivar e incentivar a curiosidade nos estudantes para que pesquisem informações relacionadas 
aos elementos químicos e à evolução do modelo atômico ao longo do tempo. Uma abordagem so-
bre a importância do desenvolvimento científico e tecnológico também será apresentada.
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Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Providencie previamente giz de lousa, cartolinas, lápis de cor, canetas coloridas, uma colher de sopa por  
grupo e agende a sala de informática.

Converse previamente com os professores de Arte e de Língua Portuguesa para participarem das aulas e 
auxiliarem na elaboração dos cartazes e da redação sobre evolução do modelo atômico. Planeje e agende com 
os professores as suas participações no Projeto integrador.

Inicie a aula solicitando que os alunos se organizem em grupos de cinco pessoas, o mais hetero-
gêneo possível. O objetivo é que os grupos apresentem diversidade étnica, de sexo biológico, facili-
dade/dificuldade com o conteúdo, interesse, disciplina etc. O grupo precisará aprender a lidar e a se 
motivar com o máximo de diferenças possível e, assim, gerenciar pequenos conflitos.

Distribua um pedaço de giz de lousa para cada grupo e pergunte:

• O que é este objeto? Para que ele serve?

• Qual é sua composição?

Solicite que os alunos quebrem e esfarelem o giz, com auxílio de uma colher e uma folha de ca-
derno para não ficar em contato direto com o pó de giz, até formar um pó e não conseguirem mais 
dividi-lo. Oriente-os a observar o que aconteceu e registrar suas respostas e discussões levantadas 
no início da aula, com base em seus conhecimentos prévios e concepções espontâneas. Em seguida, 
solicite que os alunos busquem na internet a composição química do giz e anotem em seus cader-
nos. Chame a atenção para que os grupos pesquisem em diferentes fontes confiáveis, como sites de 
instituições públicas, universidades e demais institutos de ensino, pesquisa e divulgação científica.

Dicas de organização

Oriente os alunos a não ingerir ou inalar o pó obtido e utilizar a colher de sopa para a maceração. Desse 
modo, previne-se a adesão do giz na pele úmida e a trituração fica um pouco mais eficiente.

Depois, inicie uma discussão com a turma sobre o tamanho das partículas do pó de giz. Ques-
tione os alunos sobre as diferenças de tamanho do pedaço do giz e do pó formado, e até que mo-
mento seria possível dividi-lo. Provavelmente os alunos mencionarão que depois que o giz vira pó, 
não é mais possível dividi-lo. 

Aproveite esse momento e questione-os sobre o que acontece quando dividimos o giz até o  
ponto que não é possível mais visualizar pedaços dele, de tão pequenas que as partículas ficam.  
Em seguida, solicite que os alunos busquem na internet qual a menor parte da matéria. Proponha 
que primeiramente escrevam suas hipóteses iniciais no caderno, ou seja, suas hipóteses antes de 
obterem os resultados da pesquisa, para que depois seja possível comparar o pensamento inicial 
com os dados coletados. Desenvolvendo esse tipo de atividade, o aluno tem uma participação ativa 
e autoral, tornando-se agente do próprio conhecimento por análise e deduções. 

Novamente, oriente-os quanto ao encaminhamento da pesquisa com questionamentos e pro-
blematização específicos, que facilitem a busca de dados, por exemplo:

• Qual é a menor parte da matéria?

• É possível observar essa parte a olho nu?

• Como podemos representá-la? Ela sempre foi representada dessa forma? Quais modelos existiram?
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Retome a pesquisa na aula seguinte, os alunos devem chegar a informações referentes ao  
conceito de átomo e ao modelo atômico, como constituição do átomo de acordo com cada mo -
delo.  Solicite  que aprofundem as pesquisas  buscando sobre a evolução do modelo atômico, 
com palavras-chave como, por exemplo: átomo da Grécia antiga; átomo atual; e evolução do modelo 
atômico. Peça que anotem no caderno as informações e definições relacionadas a esse conceito.

Caminhe entre os grupos auxiliando-os, se necessário, e discutindo brevemente as informações 
que forem encontrando. Depois, solicite que elaborem cartazes com as principais características de 
cada modelo atômico. Deixe-os livres para escolherem a melhor forma de representar o modelo 
atômico em seus cartazes. Peça o auxílio do professor de Arte para acompanhar e ajudar na elabo-
ração dos materiais. 

Distribua para cada grupo os temas a seguir.

• Grupo 1: A ideia de átomo desde a Grécia Antiga.

• Grupo 2: A hipótese atômica de Dalton.

• Grupo 3: O modelo atômico de Thomson.

• Grupo 4: O modelo de Rutherford.

• Grupo 5: O modelo de Bohr.

Explique aos alunos que o tempo restante da aula será para a organização dos dados obtidos e 
elaboração dos cartazes. Oriente os grupos para anotarem as informações relevantes e prepararem-se 
para as apresentações e discussões nas próximas aulas.

Recursos para o professor
• BROWN, T.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2005. 992 p.

O livro apresenta conteúdo técnico sobre o desenvolvimento da Química.

• CARUSO, F.; OGURI, V. A eterna busca do indivisível: do átomo filosófico aos quarks e léptons. Química 
Nova, v. 20, n. 3, 1997. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/qn/v20n3/4954.pdf>. Acesso: 1o out. 2018.

Apresenta um estudo das propriedades físico-químicas dos elementos naturais, que levaram à construção 
da tabela periódica.

• CARVALHO, R. S. A evolução dos modelos atômicos em uma perspectiva de Ludwik Fleck. In: Anais 
eletrônicos do 15º Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia. Disponível em: 
<www.15snhct.sbhc.org.br/resources/anais/12/1473040436_ARQUIVO_SBHC2016CompletoAevolucaodosm
odelosatomicosemumaperspectivadeLudwikFleck.pdf>. Acesso: 1o out. 2018.

Aborda o desenvolvimento técnico-científico do modelo atômico.

• DINIZ, N. P.; FURLANI, J. M. S. A história da ciência no estudo dos modelos atômicos: análise da 
abordagem historiográfica nos anais do XIII ao XVII ENEQ. In: Anais eletrônicos XVIII Encontro Nacional de Ensino 
de Química. Disponível em: <www.eneq2016.ufsc.br/anais/resumos/R0375-1.pdf>. Acesso: 1o out. 2018.

Aborda a história da evolução dos modelos atômicos.

• MELO, M. R.; LIMA NETO, E. G. Dificuldades de ensino e aprendizagem dos modelos atômicos em 
Química. Química Nova na Escola, v. 35, n. 2, p. 112-122, 2013. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/08-PE-81-10.pdf>. Acesso: 1o out. 2018.

Apresenta de uma forma didática estratégias de ensino-aprendizagem.

• FARIAS, Robson Fernandes de. Para gostar de ler a história da Química. 2. ed. Campinas: Átomo, 2008. v. 3.

O livro trata das principais descobertas históricas da Química, de forma simples e didática.
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Aulas 3 e 4

Dicas de organização

Organize-se  previamente  para  iniciar  as  filmagens  das  apresentações  dos  grupos  para  auxiliar  na 
produção da peça de teatro.

Dê início à aula solicitando aos grupos apresentem seus cartazes utilizando os dados coletados 
nas aulas 1 e 2. É importante que, para cada apresentação, sejam reservados momentos para dis-
cussão, dúvidas, posicionamentos, argumentações e depoimentos. Filme todo o processo das apre-
sentações e discussões,  caso não seja possível  realizar todas as apresentações em uma aula dê 
continuidade na aula seguinte. 

Durante as apresentações, incentive os alunos a fazerem perguntas pertinentes e construtivas 
aos colegas que estão apresentando, mas com respeito, reconhecendo as dificuldades e limitações 
pessoais inerentes aos desafios de entendimento do conteúdo e da elaboração do produto de cada 
um. Lembre-se de que a filmagem está acontecendo, sendo muitas vezes um fator inibidor. Co-
mente que é fundamental tratar com igualdade, aceitação e muita consideração os seus pares, pois, 
no mínimo, estão passando pelas mesmas dificuldades básicas. Incentive uma postura amigável, 
natural, séria e comprometida. Este momento deve ser interativo, positivo, divertido e confortável. 

Aproveite o momento das apresentações para incentivar os alunos a manter a postura ao falar 
em público, desenvolver as habilidades de elevação de voz durante a fala, exposição de opinião e 
autocrítica de seu trabalho.

Informações para o professor

Essas apresentações mostrarão a importância da evolução do modelo atômico, desde a ideia do átomo da 
Grécia Antiga até o modelo de Bohr. Se após a finalização das apresentações e discussões dos modelos 
atômicos os alunos apresentarem dúvidas, mostre o vídeo indicado a seguir.

PORTAL DO PROFESSOR. Princípios da mecânica quântica. Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=12653>. Acesso em: 3 out. 2018.

O vídeo explica os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, com suas respectivas 
mudanças.

Avalie se os alunos entenderam que um modelo é apenas uma representação do conhecimento 
científico e fundamental para o entendimento e divulgação de saberes, ou seja, é uma aproximação 
do que ocorre na realidade, e não uma cópia da realidade. Afira se nesta etapa os alunos com-
preenderam as principais ideias de cada modelo atômico, como, por exemplo:

• Modelo de Dalton

Átomos esféricos, indivisíveis e maciços se combinam em proporções fixas e definidas.

• Modelo de Thomson

Átomos esféricos, sendo que o volume total do átomo é igual ao volume da esfera. Possuem 
cargas negativas distribuídas na esfera de carga positiva.

• Modelo de Rutherford

Átomos constituídos com centro de massa de carga positiva, o núcleo, e com elétrons giran-
do em torno dele. O raio do átomo é da ordem de dez mil vezes maior que o raio do núcleo, sen -
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do que a massa do átomo é basicamente o seu núcleo, pois os elétrons possuem massa muito me-
nor que o núcleo.

• Modelo de Bohr

Os elétrons se movem em torno do núcleo, em órbitas circulares e bem definidas, denominadas 
órbitas estacionárias, sem emitir nem absorver energia. Mas, se ao átomo for fornecida energia, o 
elétron absorve uma determinada quantidade (quantum de energia), saltando para uma órbita mais 
externa. Ao cessar a fonte de energia, ele retorna à órbita de origem liberando a energia absorvida 
anteriormente na forma de luz e que, muitas das vezes, pode ser vista a olho nu.

Finalize a aula fazendo o fechamento do conteúdo discutido até o momento, tirando as dúvi-
das e as inadequações conceituais. Depois das apresentações, recolha os cartazes e guarde-os para 
o cenário da peça de teatro que ocorrerá ao final do projeto. 

Segunda etapa – Radioatividade
Esta etapa tem como objetivo o entendimento dos fenômenos e das novas descobertas para o 

avanço da ciência e da tecnologia que ocorreram juntamente com a evolução do modelo atômico, 
como a descoberta dos raios X e da radioatividade.

Aulas 5 e 6 

Dicas de organização

Nestas aulas, solicite com antecedência a presença do professor de Língua Portuguesa para que ele possa 
auxiliar na elaboração de uma redação.

Tire cópias do texto CHASSOT, A. Raios X e radioatividade. Química Nova na Escola, n. 2, 1995. Disponível 
em:  <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/historia.pdf>.  Acesso  em:  1o out.  2018.  Distribua  o  texto  aos 
alunos organizados em grupos.

Inicie a aula relembrando os conceitos de teoria atômica, as principais características de cada 
modelo atômico e propondo outras reflexões sobre novas descobertas para o avanço da ciência e 
da tecnologia, como a descoberta dos raios X e da radioatividade. Faça questões do tipo:

• Qual a ideia de átomo na Grécia antiga?

• Quais as principais características de cada modelo?

• Quais outros avanços científicos e tecnológicos paralelos ocorriam durante a evolução do mo-
delo atômico? 

• O que foi descoberto nesse período?

• A radioatividade influenciou nos modelos atômicos? 

Ouça as respostas dos alunos e faça a retomada do conteúdo. Verifique se eles conseguem rela-
cionar, por exemplo, a radioatividade e o modelo atômico de Thomson. Após o debate com os alu-
nos,  divida  a  sala  em  grupos  heterogêneos.  O  objetivo  é  que  os  grupos  apresentem  maior 
diversidade possível, como étnica, sexo biológico, facilidade/dificuldade com o conteúdo, interesse, 
disciplina etc. O grupo precisa aprender a lidar e a se motivar com o máximo de diferenças possí-
vel, e, assim, gerenciar pequenos conflitos. 

Na aula seguinte entregue as cópias do texto Raios X e radioatividade e estipule um tempo 
para os alunos fazerem a leitura. Em seguida, faça um debate sobre o texto, e questione sobre  
como os médicos faziam diagnósticos antes da descoberta dos raios X. Pergunte aos alunos se  
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alguém já fez algum exame médico envolvendo o uso de raios X, caso algum já tenha feito,  
deixe-o narrar sua experiência.

Após o debate, solicite que registrem no caderno suas respostas para posterior consulta e pro-
ponha que elaborem uma redação dissertativa. Se possível, peça o auxílio do professor de Língua 
Portuguesa para retomar brevemente com a turma os pontos principais de uma redação dissertati-
va. Ao término da atividade, solicite que os grupos apresentem suas redações para a sala.

Aula 7

Esta aula tem como objetivo fazer um levantamento do uso e da importância da radioatividade 
na área médica, contando com a participação de um profissional da área da saúde. A entrevista 
com o especialista será importante para elaboração do teatro.

Dicas de organização

Converse previamente com um médico radiologista, um técnico ou tecnólogo em radiologia.

Peça a ajuda do professor de Língua Portuguesa para instruir os alunos de como é feita a organização de 
uma entrevista, além de auxiliar na elaboração do vídeo. 

Organize-se para que nesta aula seja realizada uma palestra e entrevista com um médico ou 
técnico para discutir com os alunos sobre a radiologia e radioatividade.

Proponha aos alunos que, para esta entrevista, elaborem perguntas, juntamente com o auxílio 
do professor de Língua Portuguesa sobre o assunto estudado, além de perguntas inéditas.

Sugestão de roteiro para elaborar a entrevista

1. Como a radioatividade é utilizada na medicina?

2. Quais são as principais aplicações da radioatividade na medicina?

3. Como funciona o aparelho de raios X?

4. A exposição excessiva aos raios X pode causar danos à saúde? Quais?

5. Existem medicamentos radioativos? Se sim, como eles atuam no organismo humano?

6. Todas as pessoas podem fazer exames de raios X?

7. Como eram feitos os diagnósticos de doenças antes da descoberta e do uso da radioatividade?

8. Quais os desafios e as perspectivas do uso da radioatividade na medicina?

A entrevista deve ser filmada. Organize os alunos para elaborar esta atividade e estipule o 
tempo da entrevista.

Auxilie-os na divisão das tarefas,  para que todos participem da realização da entrevista.  
Oriente os alunos quanto à postura diante do entrevistado e o uso correto do vocabulário. Peça 
para que eles imprimam o roteiro da entrevista, para facilitar o diálogo entre entrevistador e  
entrevistado.

Informações para o professor

Caso não seja possível realizar a entrevista, proponha uma pesquisa envolvendo essas perguntas, com 
compartilhamento de ideias e posicionamentos.
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Após a entrevista, faça uma roda de discussão com a turma para retomar as principais infor-
mações discutidas, permitindo o registro pelos alunos.

Terceira etapa – Elaboração da peça de teatro – Marie Curie e os 
elementos radioativos

Esta etapa tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre elementos radioa-
tivos e elaborar uma peça de teatro para apresentar na comunidade.

A peça de teatro será inspirada na vida e obra da cientista Marie Sklodowska Curie, laureada 
com o Prêmio Nobel da Física e da Química pelas suas descobertas na área da radioatividade e dos 
elementos químicos rádio e polônio.

Recursos para o professor

• OLIVEIRA, L. A. de; SILVA, I. R. G. da; SOUSA, L. V. de. Teatro científico: o lúdico 
para o ensino e aprendizagem de Química. Blucher Chemistry Proceedings, v. 3, n. 1,
p. 217-223, 2015. 

• SARAIVA, C. C. Teatro científico e ensino da química. 2007. 170 p. Dissertação 
(Mestrado em Química para o Ensino) – Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 
Porto, 2007. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10216/64139>. Acesso em: 13 out. 2018.

• SILVA, L. M.; et al. Fanáticos da Química: o teatro científico como ferramenta no 
ensino de química. Disponível em: <http://aquimbrasil.org/congressos/2010/arquivos/
T42.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018.

Aulas 8, 9, 10 

Dicas de organização

• Para estas aulas, solicite o auxílio dos professores de Língua Portuguesa e Arte.

• Agende previamente a sala de vídeo ou de informática, assista antes ao documentário e anote o tempo e 
os momentos importantes para exibir aos alunos.

• Registre a elaboração da peça com fotografias e vídeos.

Inicie a aula retomando brevemente as principais ideias sobre a entrevista da radioatividade 
na área médica. Na sequência, encaminhe os alunos para a sala de vídeo ou informática para as-
sistir ao documentário: Marie Curie: a mãe da radiação, produzido por Arte France, 2011. E solicite 
que anotem as informações relevantes para auxiliar na elaboração dos textos da peça de teatro, 
por exemplo:

• a história de Marie Curie desde o seu nascimento;

• o cenário histórico da época;

• o papel da mulher na sociedade da época;

• as pesquisas de Marie Curie e suas descobertas;

• seu legado para a humanidade.

Após os alunos assistirem ao documentário, promova uma discussão comentando sobre a des-
coberta dos elementos radioativos, os prêmios Nobel na Física e na Química, sua trajetória como 
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uma mulher de ciência e pesquisadora. Se necessário, tire dúvidas a respeito desse conteúdo e vol-
te em cenas específicas que mostrem visualmente as principais informações.

Depois, organize os alunos em seis grupos. Proponha que os grupos elaborem as falas e as ce-
nas do teatro, com auxílio dos professores de Língua Portuguesa e Arte.

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao 
entendimento dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências 
conhecidas, aos posicionamentos, às etnias e ao sexo biológico dos alunos. Essa prática promove 
compartilhamentos, colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para 
mediar eventuais conflitos e dificuldades.

Oriente cada grupo a criar e planejar as cenas com a descrição dos momentos a seguir.

• Grupo 1: Nascimento e casamento de Marie Curie. Oriente-os a escrever sobre a impossibilida-
de que Marie tinha de frequentar a Universidade de Varsóvia, por ser mulher. Descrever sobre 
o casamento e a vida científica de Pierre.

• Grupo 2: A vida do casal no laboratório, suas pesquisas. Oriente-os a escrever sobre as subs-
tâncias radioativas com que o casal trabalhava sem o mínimo de proteção.

• Grupo 3: A descoberta dos elementos radioativos Polônio e Rádio. Oriente-os a escrever sobre 
o prêmio Nobel e que Marie foi a primeira mulher a receber essa honraria.

• Grupo 4: A morte de Pierre e o segundo Nobel. Oriente-os a escrever sobre o elemento Rádio, 
e a vida de Marie após a morte de Pierre.

• Grupo 5: Marie e sua filha atuam na Primeira Guerra Mundial. Oriente-os a escrever sobre as via-
turas radiológicas e sobre sua ajuda para fornecer equipamentos e atender os feridos da guerra.

• Grupo 6: Marie, seu legado e sua morte. Oriente-os para escrever sobre sua trajetória como 
diretora do instituto de Radio, em Paris, e sua morte, causada por leucemia, contraída nos  
anos de pesquisa com as substâncias radioativas.

Peça o auxílio do professor de Língua Portuguesa para a fase de elaboração dos textos e orien-
tação dos alunos. Dê autonomia para que os alunos participem dando opiniões sobre a elaboração 
das falas. Oriente-os sobre a abordagem científica e sobre o tempo da peça.

Comente com os alunos sobre como foi o período da Primeira Guerra Mundial, como as mu-
lheres eram impedidas de fazer ciência e sobre os principais fatos históricos ocorridos no período 
vivido por Marie Curie, no Brasil e no mundo.

O professor de Arte irá auxiliar na fala, postura, encenação, processo de criação e ensaios.

Ao término da atividade, oriente os alunos a formarem um semicírculo para apresentarem o 
que foi realizado.

Durante as apresentações, incentive os alunos a fazer questões pertinentes e construtivas aos 
colegas que estarão apresentando, mas com respeito, reconhecendo as dificuldades e limitações de 
cada um. Lembre-se de filmar todo o processo para ter um registro das atividades e utilizar como 
item de avaliação dos grupos. Incentive o desenvolvimento de habilidades de elevação de voz para 
o teatro e autocrítica.

Aproveite e conscientize os alunos sobre os cuidados que devemos ter com substâncias des -
conhecidas, trazendo o exemplo das substâncias trabalhadas por Marie Curie. Discuta os malefí-
cios e os benefícios da radioatividade, a conscientização do uso das substâncias de forma geral.  
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Conscientize-os também sobre a importância da mulher na sociedade e na ciência, sobre a igual-
dade e os direitos de todo cidadão.

Depois, peça que retomem e discutam brevemente os conteúdos trabalhados até o momento. 
Solicite que falem sobre os temas:

• Evolução do modelo atômico;

• Descoberta da radioatividade;

• Elementos radioativos;

• Benefícios e malefícios da radioatividade;

• Aplicação da radioatividade.

Caso os alunos tenham dúvidas sobre algum assunto, solicite que eles pesquisem na internet 
ou no livro didático.

Em seguida, peça o auxílio dos professores de Língua Portuguesa e Arte para ajudá-lo na es-
truturação do roteiro e da peça. Solicite que os alunos reúnam todo o material produzido durante 
o projeto, como pesquisas, cartazes, redações e anotações no caderno para elaborarem um texto 
que deverá ser apresentado ao público. 

Dicas de organização

Como sugestão, a peça pode se iniciar com um aluno narrando as informações sobre a evolução do 
modelo atômico de modo bem simples e objetivo, mostrando os cartazes que podem fazer parte do cenário. 

Na sequência, outro aluno pode narrar sobre a história da descoberta da radioatividade, com seus 
principais fatos. Em seguida, inicia-se a encenação da peça, seguindo a sequência dos grupos de 1 a 6, com a 
história de Marie Curie. 

Após a história de Marie, um aluno pode ser escolhido para falar sobre o uso da radioatividade na área 
médica, utilizando como base a entrevista com o profissional da saúde.

Por fim, o encerramento da peça, destacando a importância da mulher na sociedade e na pesquisa científica.

Após a escrita do roteiro, disponibilize o tempo restante das aulas para os alunos ensaiar as ce-
nas e as falas.

Quarta etapa – Peça de teatro
Esta etapa tem o objetivo de finalizar o projeto, produzindo a peça de teatro sobre os temas 

discutidos no decorrer do projeto. O intuito é que a peça seja apresentada para a comunidade esco-
lar, sendo também filmada e compartilhada nas redes sociais de alunos, pais e professores.

Aulas 11 e 12

Dicas de organização

Solicite auxílio aos professores de Língua Portuguesa e Arte, para a edição e organização da peça de teatro 
e do vídeo. 

No início da aula faça um breve ensaio da peça, e discuta os conceitos mais importantes traba-
lhados durante o projeto. Depois, auxilie-os na organização do local de apresentação da peça e pre-
pare-se para realizar a filmagem dela.
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No dia da apresentação, é importante a presença de todos os professores envolvidos no projeto 
para auxiliar os estudantes em suas apresentações.

A peça de teatro tem como objetivo mostrar a importância da evolução do modelo atômico e 
aplicação técnico-científica, a descoberta da radioatividade, bem como sua aplicação na medicina. 
Além de mostrar a importância da mulher na sociedade e na ciência. 

Quando o vídeo da peça estiver pronto e editado, exiba-o para a turma e incentive os alunos a de-
baterem os temas e a experiência de realizar uma peça teatral. Incentive-os a compartilharem o vídeo 
no blog da escola, em suas redes sociais, para outros alunos da escola, para os familiares e amigos.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, 

Língua Portuguesa e Arte avaliem em conjunto os produtos finais: os cartazes e o teatro. E, além 
disso, avaliem componentes de integração e participação dos alunos como, por exemplo, trabalho 
em grupo, interesse em aprender, realização das pesquisas, contribuição para a elaboração da peça 
de teatro, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos,  
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término das ativi-
dades. A seguir, foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecionadas nes-
te Projeto integrador e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Caracterizei os diferentes modelos atômicos?

Entendi a evolução e as mudanças do modelo atômico?

Relacionei historicamente a radioatividade e as teorias atômicas?

Expressei-me artisticamente na elaboração das maquetes/cartazes?

Investiguei a importância dos elementos radioativos?
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Expressei meus conhecimentos elaborando redação?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade de entrevista?

Participei do teatro?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em rela-

ção aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento de competências e habilidades corres-
pondentes.  As  intervenções  e  planos  pedagógicos  necessários  para  mitigar  os  baixos  níveis  de 
suficiência dos alunos e possibilitar que possam ter condições de continuidade e avançar nos estudos 
são de responsabilidade do professor, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar os es-
tudos,  mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Dessa forma, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de 
avançar e dar continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um 
amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferencia-
das. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa pros-
seguir  em  seus  estudos  e,  portanto,  terá  muitos  objetivos  novos  a  alcançar,  o  que  originará 
dificuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Caracterizou os modelos atômicos.

Entendeu a evolução e as mudanças do modelo
atômico.

Relacionou a radioatividade e as teorias atômicas.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Expressou-se artisticamente na elaboração de cartazes.

Investigou a importância dos elementos radioativos.

Expressou seus conhecimentos elaborando redação.

Participou das atividades propostas em sala de aula. 

Fez a atividade entrevista.

Respeitou a opinião dos colegas durante as discussões.

Participou das atividades em grupo, dando apoio aos 
colegas.

Desempenho geral 

Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(Aulas 1 a 4)

Segunda 
etapa

(Aulas 5 a 7)

Terceira etapa

(Aulas 8 a 10)

Quarta etapa

(Aulas 11 e 12)

Introdução X

Pesquisa histórica X

Elaboração de cartazes X

Apresentação dos
cartazes

X

Entrevista ‒ aplicação
radioatividade

X

Elaboração da peça
de teatro

X

Apresentação e filmagem 
da peça

X
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Plano de desenvolvimento do 2o bimestre
Este plano para o 2º bimestre é composto de três sequências didáticas, um Projeto integrador e

dez atividades de acompanhamento da aprendizagem, que contemplam seis habilidades propostas
na BNCC: EF09CI08, EF09CI09, EF09CI10, EF09CI11, EF09CI12, e EF09CI13, relacionadas aos
objetos do conhecimento Hereditariedade, Ideias evolucionistas e Preservação da biodiversidade.
As sequências didáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desenvol-
vimento de competências e habilidades específicas, além de objetos do conhecimento relacionados
a esses saberes.

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com incentivo ao desenvolvimento nos alunos dos
comportamentos da igualdade, do respeito à diversidade de posicionamentos, sem preconceitos e
com naturalidade, é o grande objetivo das sequências didáticas e do Projeto integrador, recursos
apoiados em práticas pedagógicas que promovem descobertas pessoais e apropriação de saberes.
Espera-se ainda que, ao final, os alunos discutam e transformem suas concepções prévias em no-
vos conhecimentos e saberes apoiados em suas pesquisas, aprendizados e no encaminhamento pe-
dagógico do tema pelo professor. Objetiva-se que eles dominem as ideias, princípios e conceitos
básicos e associem os gametas com a transmissão de características hereditárias; reconheçam a im-
portância dos experimentos de Mendel; diferenciem as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin;
reconheçam a importância dos diferentes tipos de Unidades de Conservação; e discutam sobre so-
luções para alguns problemas ambientais.

Como fechamento do plano bimestral,  são propostas dez questões de acompanhamento da
aprendizagem, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento indivi-
dual, para auxiliar nas avaliações atitudinal, de verificação de conteúdo e processual, no desenvol-
vimento e incentivo das habilidades referentes ao período e nas reuniões de conselho de classe, de
pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 2o bimestre

Sequências didáticas
Objetos de

conhecimento
Habilidades No Livro do Aluno

1. Hereditariedade: como 
herdamos as característi-
cas de nossos ancestrais?

Hereditariedade

EF09CI08 ‒ Associar os gametas à 
transmissão das características 
hereditárias, estabelecendo relações 
entre ancestrais e descendentes.

Unidade 2 ‒ Heredi-
tariedade
Capítulo 4 ‒ Concei-
tos de
hereditariedade

2. Hereditariedade segun-
do Mendel e aplicações 
cotidianas.

Hereditariedade 

EF09CI09 ‒ Discutir as ideias de Mendel 
sobre hereditariedade (fatores 
hereditários, segregação, gametas, 
fecundação), considerando-as para 
resolver problemas envolvendo a 
transmissão de características 
hereditárias em diferentes organismos.

Unidade 2 ‒ Heredi-
tariedade
Capítulo 5 ‒A contri-
buição de Mendel

3. A evolução dos orga-
nismos: diversidade das 
espécies segundo
Lamarck e Darwin.

Ideias
evolucionistas
Preservação da
biodiversidade

EF09CI10 ‒ Comparar as ideias 
evolucionistas de Lamarck e Darwin 
apresentadas em textos científicos e 
históricos, identificando semelhanças e 
diferenças entre essas ideias e sua 
importância para explicar a diversidade
biológica.

EF09CI11 ‒ Discutir a evolução e a 
diversidade das espécies com base na 
atuação da seleção natural sobre as 
variantes de uma mesma espécie, 
resultantes de processo reprodutivo.

Unidade 2 ‒ Heredi-
tariedade
Capítulo 6 ‒ Teorias 
evolucionistas

Projeto integrador: Problemas ambientais e estratégias de
conservação do meio ambiente

Objetos de
conhecimento

Habilidades

Preservação da
biodiversidade

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

Preservação da
biodiversidade

EF09CI13 ‒ Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo
consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.

Participação em discus-
sões orais de temas con-
troversos de interesse da 
turma e/ou de relevância 
social

EF69LP13 ‒ Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a 
problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância 
social.
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Participação em discus-
sões orais de temas con-
troversos de interesse da 
turma e/ou de relevância 
social

EF69LP14 ‒ Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao 
objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas 
informações ou dados que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los 
com a turma.

Leitura, interpretação e 
representação de dados 
de pesquisa expressos em 
tabelas de dupla entrada, 
gráficos de colunas sim-
ples e agrupadas, gráficos
de barras e de setores e 
gráficos pictóricos

EF09MA22 ‒ Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), 
com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado 
conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.

Planejamento e execução 
de pesquisa amostral e 
apresentação de relatório

EF09MA23 ‒ Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade 
social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de 
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, 
construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.

Materialidades 
EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

Processos de criação
EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas 

ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Arte e tecnologia
EF69AR35 ‒ Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos,
de modo reflexivo, ético e responsável.

-
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Proposições didáticas
Neste bimestre propõe-se atingir os objetivos listados a seguir:

1. Reconhecer a contribuição dos gametas masculino e feminino com os seus respectivos mate-
riais genéticos no processo da fecundação.

2. Reconhecer o DNA como material genético, a sua relação com os cromossomos e a sua im-
portância para as células e hereditariedade.

3. Encaminhar a resolução de situações–problema que discutam e relacionem os conceitos de
genes e fenótipos dominantes e recessivos.

4. Conhecer a herança de características monogênicas.

5. Conhecer a simbologia usada na elaboração de heredogramas ou genealogias.

6. Elaborar e interpretar heredogramas ou genealogias.

7. Interpretar e investigar as ideias de Mendel sobre hereditariedade e seus mecanismos, re -
lacionando-os com exemplos do cotidiano. 

8. Identificar, compreender e relacionar as proporções resultantes dos cruzamentos característi-
cos dos experimentos, que ilustram a primeira lei de Mendel.

9. Compreender, interpretar e diferenciar as ideias de Lamarck e Darwin sobre os mecanismos
evolutivos das espécies ao longo do tempo.

10. Analisar como as forças evolutivas contribuem para a criação e manutenção da biodiversidade.

11. Relacionar a conservação do meio ambiente com o potencial adaptativo e os rumos evoluti-
vos das espécies.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que seja possí-
vel  diagnosticar  o  repertório  do  aluno,  direcionando  as  estratégias  de  busca  e  análise  de
informações e facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa intera-
gir com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado
pelas interações entre os alunos, entre elas o compartilhamento de informações, que pode ocorrer
nas atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discus-
sões. Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais como maior ou menor facili-
dade  na  expressão  oral  ou  escrita  ou  no  entrosamento  com  os  colegas,  para  a  definição  de
trabalhos individuais ou em grupo. 

No encaminhamento dos conteúdos propostos podem emergir problemas de entendimento dos
alunos e de encaminhamento pedagógico. Nesse sentido, torna-se fundamental destacar o que são
gametas, como se diferenciam, como são produzidos, quais são as particularidades da carga genética
que carregam e, finalmente, qual é o seu papel no processo da fecundação. A grande maioria dos alu-
nos apresenta grande dificuldade de representar geneticamente a constituição de um indivíduo e de
seu gameta. Portanto, torna-se fundamental, também, destacar que a grande maioria dos seres vivos
são diploides, e isso quer dizer que apresentarão dois genes para cada característica, localizados cada
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um em um cromossomo herdado, respectivamente, da mãe e do pai. Esses genes se separam, duran-
te a meiose, na formação dos gametas. Assim, somente haverá um gene para cada característica nos
gametas, sejam masculinos ou femininos.

Dando continuidade aos conceitos fundamentais, segue a discussão e necessária diferenciação
de característica, fenótipo e genótipo. Há uma tendência em confundir esses termos. Primeiramen-
te, característica é o mesmo que traço físico, ou seja, altura, peso, cor da pele, formato dos fios dos
cabelos etc. A expressão no indivíduo da característica constitui o fenótipo. Portanto, lóbulo da
orelha solto, olhos azuis e cabelos lisos não são características. São exemplos de fenótipos ou carac-
terísticas expressas. Outra dificuldade típica é a confusão entre fenótipo e genótipo. A constituição
gênica do indivíduo representa o seu genótipo. Uma análise que pode facilitar é entender que o fe-
nótipo é consequência da expressão do genótipo, que pode sofrer maior ou menor influência do
ambiente. Desse modo, o que se transmite hereditariamente é o genótipo, e não o fenótipo. 

Em relação ao evolucionismo, a situação que exige cuidado no encaminhamento pedagógico
está ligada ao fato do pensamento lamarckista ser mais lógico e de mais fácil compreensão do que
o darwinista, que por ser uma constatação científica demanda um raciocínio mais organizado e
complexo. Por outro lado, o lamarckismo não tem sustentação biológica ou científica, visto que não
se observa nem se constata. Dessa maneira, treine com os alunos a identificação das diferenças en-
tre os dois pensamentos. O lamarckismo induz ao finalismo, ou seja, o atendimento a uma necessi-
dade de adaptação da espécie imposta por um fator ambiental. Já o darwinismo leva à percepção
de que a presença de uma característica importante pode permitir a adaptação da espécie ao ambi-
ente e, portanto, a sua sobrevivência e reprodução. Finalmente, o principal fator evolutivo é a sele-
ção  natural, representada  pelo  favorecimento  de  um  fenótipo  em  detrimento  de  outro  que  o
ambiente promove. Há inúmeros exemplos para propor discussões aos alunos: moscas x DDT, bac-
térias x antibióticos, dentes do siso x hábito alimentar etc.

No trabalho com a conservação ambiental, procure fazer com que percebam o risco e a vulnera-
bilidade a que as espécies estão submetidas. Enfatize que a proteção às espécies demanda necessaria-
mente  a  proteção  de  seus  hábitats  em  grandes  territórios  legalizados  para  esse  fim,  que  são
chamados de Unidades de Conservação. Promova rodas de conversa para que se exponham opiniões
sobre situações reais, por exemplo, a extinção da ararinha-azul e a vulnerabilidade da palmeira-juça-
ra (palmito) e da onça. Proponha atividades de investigação e situações-problema para que os alunos
reflitam e coloquem em prática os conceitos aprendidos. Essa concepção inicial fornece as condições
necessárias para a continuidade do trabalho pedagógico. 

Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades
propostas no 2º bimestre são:

(EF09CI08)

• Selecione textos e imagens que abordam o tema.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Proponha a construção de heredogramas.

• Apresente situações-problema.

(EF09CI09)

• Organize atividades de pesquisa sobre as experiências de Mendel.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Proponha atividades em grupo que incentivem os alunos a refletir sobre cruzamentos genéti-
cos, dominância e recessividade.
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(EF09CI10)

• Organize atividades de pesquisa sobre as ideias de Lamarck e Darwin.

• Solicite a construção de quadros comparativos.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

(EF09CI11)

• Proponha atividades para solucionar situações-problema.

• Selecione textos e imagens que abordam o tema.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

(EF09CI12)

• Organize atividades de pesquisa sobre as Unidades de Conservação.

• Se possível, organize visitas monitoradas a Unidades de Conservação nas regiões próximas da
escola.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

(EF09CI13)

• Promova reflexão sobre como as ações humanas afetam o meio ambiente.

• Incentive a procura de soluções sustentáveis para problemáticas ambientais.

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

Sugestão de recursos recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar
informações com a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar diferentes formas de expressão do aprendizado, como a artística, a argumentação
oral, a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a divul -
gação aos colegas ou comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas para superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades diversificadas, com a retomada dos conteúdos essenciais que não foram compreendidos.
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Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, so-

cial, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

4. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e de-
fender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos huma-
nos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global,
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

5. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

6. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e po-
tencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

7. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e poten-
cialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.

Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1.  Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.
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2.  Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza,
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4.  Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respei-
to a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de gru -
pos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.

Recursos para o professor

• ANDRADE, L. H. M. Importância das Unidades de Conservação. Pesq. Vet. Bras. v. 36, n. 
2, p. 103-107, 2016. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/pvb/v36n2/1678-5150-pvb-36-02-
00103.pdf>. Acesso em: 9 out. 2018.

O artigo aborda a ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em aves silvestres 
encontradas em Unidades de Conservação. Pode ser um recurso para argumentar sobre a 
importância destas.

• VALENTI, M. W. Educação ambiental em Unidades de Conservação: políticas públicas e 
a prática educativa. Educação em Revista, v. 28, n. 1, p. 267-288, 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/edur/v28n1/a12v28n1.pdf>. Acesso em: 9 out. 2018.

O artigo discute as ações de educação ambiental desenvolvidas em unidades de 
conservação (UCs) brasileiras e a possível influência do Programa Nacional de Educação 
Ambiental (ProNEA).
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O que é essencial para avançar os estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habi-
lidades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos
escolares, promovendo a construção de saberes, conhecimentos, atitudes e valores. 

1. EF09CI08 ‒ Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecen-
do relações entre ancestrais e descendentes.

2. EF09CI09 ‒ Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segre-
gação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a trans-
missão de características hereditárias em diferentes organismos.

3. EF09CI10 ‒ Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua im-
portância para explicar a diversidade biológica.

4. EF09CI11 ‒ Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.

5. EF09CI12 ‒ Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da bio-
diversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (par-
ques,  reservas  e  florestas  nacionais),  as  populações  humanas  e  as  atividades  a  eles
relacionados.

6. EF09CI13 ‒ Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambien-
tais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de
sustentabilidade bem-sucedidas.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



83

Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em quatro habilidades da Base Na-

cional Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF09CI08 ‒ Here-
ditariedade;  EF09CI09 e EF09CI10 ‒ Ideias evolucionistas; e EF09CI11 ‒ Ideias evolucionistas e 
Preservação da biodiversidade. As sequências didáticas contemplam esses objetos e favorecem o 
desenvolvimento de habilidades específicas a eles relacionadas. Foram programadas para a dura-
ção de três aulas de aproximadamente 50 minutos cada uma, podendo ser adaptadas de acordo 
com a proposta do professor. Ao final das sequências didáticas, são indicadas dez questões para 
acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de 
ficha de acompanhamento individual para auxiliar, na avaliação do desenvolvimento das habilida-
des requeridas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído por meio de questionamentos e observações. Além disso, o 
ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação do pensamento 
crítico e do raciocínio lógico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a busca por explicações, com 
base no levantamento de hipóteses viáveis e passíveis de serem testadas por meio de observações, 
ou do encaminhamento de experiências em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, em que parte do conteúdo é construído pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequên-
cias didáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula.  
Além disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e dos 
perfis das turmas em que forem trabalhadas. 
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1. Hereditariedade: como herdamos as características
de nossos ancestrais?

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Reconhecer como acontece a junção do material 
genético dos genitores durante a fecundação.

• Identificar a composição do material genético e a 
sua função nas células.

• Realizar estudo de casos que abordam os conceitos 
de dominância e recessividade de genes.

• Identificar características monogênicas.
• Conhecer a simbologia usada na elaboração de 

heredogramas.
• Elaborar e avaliar heredogramas.

• Hereditariedade

EF09CI08 ‒ Associar os 
gametas à transmissão 
das características 
hereditárias, 
estabelecendo relações 
entre ancestrais e 
descendentes

Recursos para o professor

• OLIVEIRA, T. H. G.; SANTOS, N. F.; BELTRAMINI, L. M. O DNA: uma sinopse histórica. 
Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular. n. 1, 2014. Disponível em: 
<www.bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB/article/viewFile/13/11. Acesso em: 30 out. 2018.

• THOMPSON, M. W.; THOMPSON, J. S. Diversidade Genética Humana: mutação e 
polimorfismo. Genética médica. Elsevier, cap. 4, p. 43-54. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4040135/mod_resource/content/6/Cap.4%20Diversidade
%20Gene%CC%81tica%20Humana.pdf>. Acesso em: 4 out. 2018.

Número de aulas
Três aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
Provavelmente você já se deparou com frases como “você é muito parecido com seu pai”, ou 

“você tem o sorriso da sua mãe”, ou então “você lembra sua avó”. A noção de como os traços físi-
cos são herdados pelos descendentes e transmitidos pelos progenitores sempre foi uma curiosida-
de  humana,  bem  como a  intensa  busca  por  informações  sobre  os  fatores  relacionados  com a 
transmissão dessas características.

No século XX, em 1953, James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura em forma helicoi-
dal da molécula de DNA, localizada no núcleo das células. Mais tarde, com o entendimento da sua 
capacidade de replicação, ela foi associada à hereditariedade. 

Hoje sabemos que a molécula de DNA não está associada a uma única informação hereditária, 
mas é constituída por inúmeros segmentos chamados genes, que estão vinculados à hereditarieda-
de das características dos seres vivos. Cada gene representa uma sequência específica de DNA, e a 
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sua expressão genética codifica uma sequência específica de aminoácidos que podem constituir 
partes de proteínas ou mesmo proteínas inteiras envolvidas com algumas características do indiví-
duo. O DNA apresenta papel indispensável na transmissão das características para os descenden-
tes, e a interação dessa molécula com outros fatores, como os ambientais, possibilita complexos 
efeitos, que resultarão nas características de um indivíduo.

No momento da fecundação, forma-se o zigoto, constituído de 50% do material genético de 
cada um dos progenitores. De modo geral, a constituição genética do zigoto é única para cada or-
ganismo. A única exceção a esse princípio se dá como resultado da fecundação que gera gêmeos  
univitelinos, ou seja, idênticos geneticamente e originados pela divisão de um único zigoto. 

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia.

• Reservar a sala de informática.

• Verificar se os computadores têm software de criação de desenho simples.

• Providenciar a impressão das atividades para desenvolvimento das aulas.

Material:
• computadores que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• livros para pesquisa e consulta;

• projetor multimídia;

• folha de caderno;

• caneta azul ou preta, ou lápis de grafite e borracha.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que a aula aconteça na sala de informática, mas isso pode ser adaptado conforme as condições 
da escola.

O objetivo desta aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da transmis-
são das características hereditárias e os processos envolvidos.

Inicie a aula problematizando o tema hereditariedade, para depois direcioná-los a uma pesqui-
sa em sites, livros e outras fontes de dados. Utilize cinco minutos para esse diagnóstico prévio e 
sensibilização. Incentive-os a pensar no assunto com as seguintes perguntas:

• Porque somos parecidos com nossos familiares?

• Somos parecidos com outros indivíduos que não nossos familiares?

• Como vocês imaginam que acontece a transmissão das características hereditárias?

Peça que considerem algumas características comuns, como a cor dos olhos, do cabelo e o ló-
bulo da orelha. Em seguida, peça que pesquisem em livros didáticos e/ou em sites, por cerca de 20 
minutos, as questões a seguir.

• Como ocorre a união do material genético dos progenitores durante a fecundação?
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• Qual é a função do DNA como material genético?

• O que são os genes?

• O que é fenótipo? E o que é genótipo?

Depois da pesquisa, organize os alunos numa roda de conversa e promova o compartilhamen-
to de informações e conceitos obtidos com a pesquisa. Encaminhe esse momento até o final da 
aula, cerca de 20 minutos, atentando para a necessidade de alguns minutos para o fechamento e a 
organização dos novos aprendizados pelos alunos. 

Avalie se uma única aula foi suficiente para contemplar os objetivos desta etapa, readequando 
a dinâmica, se necessário. Afira se os alunos compreenderam que no DNA podem ser reconhecidas 
sequências denominadas genes, e que os genes podem ser decodificados em sequências de amino-
ácidos, que poderão formar partes de proteínas ou proteínas inteiras, algumas delas associadas às 
características hereditárias. Avalie o entendimento sobre os conceitos de que genótipo é o conjunto 
de todos os genes de um organismo e que fenótipo é a manifestação dos genes em uma complexa 
interação com diferentes fatores, como os ambientais; ou seja, o fenótipo diz respeito à forma como 
as características são expressas. Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, auxilie-os a pes-
quisar mais informações e a complementar suas pesquisas. Auxilie-os dando os subsídios necessá-
rios e depois discuta e feche o conteúdo, ajustando inadequações conceituais.

Informações para o professor

Transmissão das características hereditárias

Nesta etapa, é importante retomar os conceitos relacionados à formação de gametas e à divisão celular, 
pois a fecundação é o ponto-chave para a formação de um novo indivíduo.

Durante a fecundação ocorre a união dos materiais genéticos dos gametas. Nos seres humanos, por 
exemplo, os gametas feminino e masculino são o óvulo e o espermatozoide, respectivamente. A união dos 
gametas gera o zigoto, que apresenta todo o conjunto de genes do organismo, ou seja, todo o seu genótipo. O 
zigoto é a primeira célula de um indivíduo e é diploide.

Nas células diploides, os cromossomos são encontrados aos pares, ou seja, haverá dois cromossomos de 
cada tipo. Cada um provém de um dos genitores: há um lote paterno e um lote materno. A união dos lotes 
paterno e materno garante a diploidia das células, ou seja, o número completo de cromossomos de cada 
espécie. No caso humano, o espermatozoide contribui com 23 cromossomos e o óvulo com outros 23, 
formando 23 pares ou 46 cromossomos no zigoto humano. Os gametas (ou células germinativas) apresentam 
apenas metade do material genético, sendo denominados de haploides (n).

O número de cromossomos encontrados nas células é definido durante a divisão celular. As células 
somáticas dividem-se por meio de mitose, ou seja, uma célula-mãe dá origem a duas células-filhas idênticas 
geneticamente entre si e à célula-mãe. A formação dos gametas, por outro lado, acontece pela divisão celular 
chamada meiose, na qual o número de cromossomos em cada célula-filha é reduzido pela metade, por isso o 
termo haploide.

Cada uma das moléculas de DNA sofre uma compactação durante a divisão celular. A essa estrutura 
compactada chamamos de cromossomo. Portanto, nossas 46 moléculas de DNA podem ser encontradas em 
sua forma mais compacta durante a divisão celular. É importante relacionar que nossos genes estão 
localizados no DNA e, portanto, também em sua forma mais compacta, ou seja, nos cromossomos. Pode-se 
concluir, então, que os cromossomos carregam e armazenam as informações genéticas. 

Para mais informações, acesse:

• OLIVEIRA, T. H. G.; SANTOS, N. F.; BELTRAMINI, L. M. O DNA: uma sinopse histórica. Revista 
Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular. n. 1, 2014. Disponível em: 
<www.bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB/article/viewFile/13/11>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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Aula 2

O objetivo desta aula é promover o conhecimento dos alunos a respeito dos conceitos relacio-
nados aos padrões de herança dominante e recessiva, bem como possibilitar que eles compreen-
dam e consigam elaborar um heredograma utilizando a simbologia adequada. 

Ao iniciar a aula, retome a importância dos genes na transmissão de características perguntando:

• O que são os genes?

• Por que eles são importantes na transmissão das informações genéticas?

Deixe que discutam com base nos dados obtidos na pesquisa da aula anterior para explicar 
seus pontos de vista. Ouça atentamente e complemente se necessário.

Aproveite o momento para introduzir o tema dominância e recessividade. Pergunte:

• Por que é possível que pais que têm o lóbulo da orelha solto tenham filhos com lóbulo da ore -
lha aderente (preso)?

• Como vocês acham que ocorre a expressão desses genes?

• Já ouviram que os genes podem ser dominantes ou recessivos? 

Ouça as respostas e as anote na lousa. Depois, solicite que busquem no livro didático as res-
postas para os questionamentos e comparem com suas respostas iniciais. É importante compreen-
derem  bem  esses  conceitos,  pois  eles  serão  aprofundados  nas  aulas  seguintes.  Terminada  a 
pesquisa, pergunte aos alunos:

• Vocês acham que é possível representar graficamente a transmissão de características ances-
trais aos descendentes? Se sim, como?

Deixe que levantem hipóteses, escute-as e direcione a discussão para a elaboração de heredo-
gramas. Lembre-os de que heredogramas são representações semelhantes a uma árvore genealógi-
ca que podem expressar como ocorre a transmissão de determinada característica hereditária entre  
os membros de uma família. Mostre imagens de heredogramas e aproveite para apresentar a sim-
bologia utilizada na elaboração desses diagramas.

Informações para o professor

Símbolos básicos para compor a genealogia, tomando como exemplo seres humanos: 

Mulher Mulher portadora do caráter de estudo

Homem Homem portador do caráter de estudo

 Cruzamento

         

 Gêmeos dizigóticos
Ilustrações: DAE

Estipule com os alunos uma característica e juntos montem uma família. Determinem quais in-
divíduos apresentarão essa característica. Sugerimos a escolha de uma característica monogênica,  
para que os alunos já se familiarizem com os termos e os usem como modelo para a atividade su-
gerida posteriormente. Em seguida, distribua a atividade a seguir.
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Atividade – Estudo de casos

1. Dobrar a língua em U é um fenótipo determinado por um gene dominante A, e não dobrar a 
língua em U é um fenótipo recessivo. Caio e Ewerton são filhos de Donizeti, que dobra a lín-
gua em U, e Nilva, que não dobra a língua em U. Ambos os filhos dobram a língua em U.

a) Especifique os genótipos de Donizeti e Nilva.

b) Especifique os genótipos de Caio e Ewerton.

2. O lóbulo de orelha preso é um fenótipo condicionado por um gene recessivo e o fenóti-
po lóbulo de orelha solto é condicionado por um gene dominante. De um casamento 
entre:

a) Homem com lóbulo de orelha solto e mulher com lóbulo preso, qual será o genótipo 
de um filho que apresente lóbulo preso?

b) Homem com lóbulo solto e mulher com lóbulo preso, qual será o genótipo de um fi -
lho que apresente o lóbulo solto?

c) Homem e mulher com lóbulo solto, qual será o genótipo de um filho que também 
apresente lóbulo solto?

3. Nas moscas das frutas (Drosophila melanogaster), a cor de olho pode ser vermelha ou 

branca. Foram realizados vários cruzamentos envolvendo esses dois fenótipos e obti-
dos os seguintes resultados:

Fenótipo das moscas 
envolvidas nos cruzamentos

Fenótipos dos descendentes

Vermelha Branca

1. vermelha x branca 80 0

2. branca x branca 0 73

3.vermelha x vermelha 140 42

4.vermelha x vermelha 95 0

5. vermelha x branca 33 38

a) Qual cor é determinada pelo fator dominante? Como você chegou a essa conclusão?

b) Especifique os genótipos das moscas envolvidas em cada um dos cruzamentos.

Respostas
1. a) Nilva apresentará genótipo  aa e Donizeti AA ou  Aa (ambos os genótipos podem gerar

proles com genótipo Aa).

b) Caio e Ewerton apresentam genótipo Aa (nenhum deles apresenta genótipo aa pois têm
capacidade de dobrar a língua).
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2. a) Homem: Aa; mulher: aa; filho: aa.

b)Homem: Aa; mulher: aa; filho Aa.

c) Homem e mulher: Aa; filho AA ou Aa.

3. a) A característica cor vermelha é determinada por um gene dominante B.

b) 1. BB X bb; 2. bb X bb; 3. Bb X Bb; 4. BB X BB ou Bb; 5. Bb X bb.

Peça aos alunos que utilizem o livro didático para consulta. Depois, corrija as atividades coleti-
vamente utilizando a lousa para demonstrar os cruzamentos e genótipos. Esteja atento a dúvidas e, 
se julgar necessário, proponha outras atividades.

Informações para o professor

Dominância e recessividade

Nosso DNA é composto por inúmeros segmentos, sendo alguns codificantes de proteínas e outros não. Os 
segmentos capazes de codificar proteínas são denominados genes, os quais ocupam um locus gênico, ou seja, 
uma posição nos cromossomos.

Os genes são as unidades básicas para a hereditariedade e responsáveis pela transmissão das características 
para os descendentes. Os organismos apresentam pares de cromossomos e, portanto, pares de genes, que podem 
ser denominados de alelos. Chamamos um alelo de dominante, representado por uma letra maiúscula, quando 
este se expressa na presença de outro gene diferente do par, que é chamado de recessivo e representado pela 
mesma letra, só que minúscula. Alelos recessivos só se expressam quando estão em “dose dupla” no indivíduo, 
ou seja, quando estão presentes duas cópias iguais. Os alelos dominantes se expressam sempre, mesmo se 
estiverem presentes com apenas uma cópia; ou seja, o indivíduo pode apresentar um genótipo com um gene 
dominante e um recessivo ou dois dominantes. Se escolhermos a letra a para representar uma característica, 
usaremos o A (maiúsculo) para representar o gene dominante. E usaremos o a (minúsculo) para representar o 
gene recessivo, que só se expressará com duas cópias iguais; ou seja, o genótipo do indivíduo sempre será aa. 
Desse modo, o indivíduo dominante poderá apresentar os genótipos AA ou Aa.

Ao final da aula, peça que os alunos escolham uma das características abaixo e pesquisem, 
como atividade extraclasse, quais fenótipos os familiares apresentam para cada característica. In-
cluam na investigação os pais, irmãos, tios, primos, avós, responsáveis etc. 

Características hereditárias:

• forma do queixo (com ou sem cova);

• forma do lóbulo da orelha (solto ou preso);

• com ou sem bico de viúva na linha frontal do cabelo na testa;

• capacidade de dobrar ou não a língua em U.

Informações para o professor

Características monogênicas

São as características determinadas por apenas um par de genes, apresentando genótipo e fenótipo 
característico. 

• Cova no queixo e bico de viúva são fenótipos recessivos; portanto, esses indivíduos apresentam 
genótipos com dois genes recessivos para cada característica.

• Indivíduos que apresentam o lóbulo da orelha solto e conseguem dobrar a língua em U são indivíduos 
com fenótipos dominantes.
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Aula 3

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática e verifique se os computadores disponíveis estão equipados 
com software de criação de desenho simples. Sugere-se que cada aluno use um computador. Entretanto, a 
atividade pode ser adaptada conforme as condições da escola. Uma possibilidade é propor que os alunos 
façam os desenhos à mão utilizando canetas pretas.

Leve os alunos para a sala de informática e organize-os de acordo com as condições da escola e 
a disponibilidade de computadores. Auxilie-os a utilizar o software de criação de desenho simples 
para inserir ou desenhar as formas e símbolos de um heredograma. O intuito é que escolham uma 
característica de suas famílias – por exemplo, o formato do queixo, a capacidade de dobrar a língua 
etc. – e construam um heredograma que a represente.

Circule o tempo todo pela sala e dê o suporte necessário. Aproveite e retome os conceitos du-
rante o desenvolvimento da atividade.

Depois, forme uma roda e proponha que os alunos apresentem seus heredogramas e as carac-
terísticas que escolheram para representar. Durante as apresentações, avalie se todos conseguiram 
assimilar os conceitos trabalhados até o momento.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos, considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a  
produção de um material escrito – pesquisas, atividades e anotações no caderno. Todas essas pro-
duções podem fornecer um feedback ao professor, conduzindo-o na retomada de questões que não 
ficaram claras ou foram mal interpretadas e podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se 
os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos 
em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Sabemos que, se um indivíduo apresentar um gene para determinado fenótipo recessi-
vo, não necessariamente esse fenótipo será expresso nele. Por que isso acontece?

2. Em qual desses cruzamentos será possível observar indivíduos com fenótipos recessi-
vos na prole? Indique os cruzamentos e os descendentes possíveis em sua resposta.

a) Aa x Aa.

b) AA x Aa.

c) aa x AA.

d) AA x AA.
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Respostas
1. Isso acontece pela relação de dominância e recessividade. Se um indivíduo possuir um gene 

para o fenótipo recessivo a e o outro alelo for para o fenótipo dominante A, ele apresentará o 
fenótipo dominante, pois para o fenótipo recessivo ser expresso é necessário que o indivíduo 
apresente duas cópias do gene, ou seja, ser homozigoto recessivo aa.

2. Alternativa a.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita sua reflexão sobre a própria aprendizagem; ele pode procurar formas eficazes de obter co-
nhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. 
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma 
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como 
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto por professor e alunos.

A autoavaliação é uma tarefa que precisa de orientação e auxílio do professor para que o aluno 
entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvi-
mento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o avanço 
nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Associei os gametas à transmissão de características hereditárias?

Pesquisei sobre características hereditárias?

Compreendi os conceitos de dominância e recessividade?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Compreendi a montagem e análise das genealogias?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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2. Hereditariedade segundo Mendel e
aplicações cotidianas

Objetivos de
aprendizagem

Objeto de
conhecimento

Habilidade

• Investigar as ideias de Mendel 
sobre hereditariedade e seus 
mecanismos, relacionando-os 
com exemplos do cotidiano.

• Identificar, compreender e 
relacionar as proporções 
resultantes dos experimentos de 
Mendel (3:1 e 1:1).

• Hereditariedade

EF09CI09 ‒ Discutir as ideias de Mendel 
sobre hereditariedade (fatores 
hereditários, segregação, gametas, 
fecundação), considerando-as para 
resolver problemas envolvendo a 
transmissão de características 
hereditárias em diferentes organismos.

Recursos para o professor

• GRIFFITHS, A. J. F.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M. Introdução à genética. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 764 p.

• KHAN ACADEMY. Mendel e suas ervilhas. Disponível em: 
<https://pt.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/mendelian--genetics/a/mendel-
and-his-peas>. Acesso em: 30 out. 2018.

• KHAN ACADEMY. Introdução à hereditariedade. Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/
science/biology/classical-genetics/modal/v/introduction-to-heredity>. Acesso em: 30 out. 2018.

• KHAN ACADEMY. A lei da segregação. Disponível em: 
<https://pt.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/modal/a/the-law-of-segregation>. 
Acesso em: 30 out. 2018.

• KHAN ACADEMY. A base cromossômica da herança. Disponível em: 
<https://pt.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/modal/a/discovery-of-the-
chromosomal-basis-of-inheritance>. Acesso em: 30 out. 2018.

Número de aulas
Três aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
As pesquisas desenvolvidas por Gregor Mendel resultaram nos conhecimentos básicos atuais so-

bre as bases da transmissão das características hereditárias e da genética. Em seus experimentos, Men-
del identificou a presença de fatores hereditários necessários para a transmissão das características, que
hoje são conhecidos como genes; a presença de formas alternativas do mesmo gene, atualmente conhe-
cidos como alelos, suas inter-relações de dominância e recessividade, entre outras descobertas.

Primeiramente, seus experimentos não tiveram o devido destaque. Entretanto, seu trabalho foi
reconsiderado no início do século XX, dando destaque a suas conclusões e fundamentando a base
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das relações de hereditariedade e da genética clássica. Esses pilares foram extremamente importan-
tes para os avanços tecnológicos e científicos que culminaram na biotecnologia ou engenharia ge-
nética atual.

Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática, onde possam ser realizadas as pesquisas sugeridas.

• Testar previamente a dinâmica sugerida, para assegurar o bom desenvolvimento e encaminhamento 
pedagógico.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• oito caixinhas ou sacos plásticos;

• tesouras sem pontas;

• fichas com os genótipos dos parentais utilizados nos cruzamentos (como a apresentada na pro-
posta de aula prática);

• resma de folhas A4;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de informática da escola, para que os alunos possam realizar as 
pesquisas requisitadas.

O objetivo desta aula é promover uma aprendizagem ativa sobre as ideias de Mendel a respei-
to da hereditariedade e da segregação dos genes para os gametas.

Inicie a aula destinando 15 minutos para retomar o tema a ser estudado, problematizando-o e
fazendo os seguintes questionamentos aos alunos. 

• De que é formado o material genético nos seres vivos? Explique.

• Como o material genético está associado às características expressas por um indivíduo?

• Qual é a divisão celular envolvida na produção de gametas na espécie humana?

• Como os gametas masculino e feminino estão relacionados com a transmissão de característi-
cas dos pais para a geração seguinte?

• Quantas cópias do mesmo gene um organismo diploide apresenta? Eles são necessariamente
iguais?

• Existem genes que não são expressos na presença de uma cópia diferente do mesmo gene?
Como é chamada essa relação?

Incentive-os a pensar sobre o assunto e retomar conceitos aprendidos nas aulas anteriores que
são fundamentais para a compreensão dos experimentos de Mendel, como a segregação dos cro-

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



95

mossomos na formação dos gametas durante a meiose, as relações de dominância e recessividade e
os conceitos de homozigotos e heterozigotos.

Em seguida, por mais 5 a 10 minutos, exponha uma situação que envolva cruzamentos entre
homozigotos dominantes e recessivos, e faça os questionamentos a seguir. 

• Entre um cruzamento de um homozigoto dominante AA e um homozigoto recessivo aa, am-
bas as variações dessa característica dos pais apareceriam na prole?

Valorize esse momento em que os alunos apresentam suas concepções prévias e começam a
desenvolver explicações e tentativas de aplicação dos conceitos aprendidos a respeito das intera-
ções entre os genes na hereditariedade. Verifique se conseguem relacionar o conceito de dominân-
cia e recessividade com as características que os descendentes apresentarão. Pergunte:

• Quais gametas um indivíduo homozigoto dominante AA produz? Por quê?

• Quais gametas um indivíduo homozigoto recessivo aa produz? Por quê? 

• Considerando uma situação hipotética na qual esses dois indivíduos se reproduzam e origi-
nem dois descendentes que se cruzem, as características de ambos os avôs apareceriam nos in-
divíduos da segunda geração? Por quê?

Informações para o professor

O que são características monogênicas?

Características monogênicas são aquelas ligadas à expressão de apenas um par de genes. Fazem parte 
desse grupo a maioria das características das ervilhas que Mendel utilizou para desenvolver seus ensaios 
práticos relacionados à hereditariedade.

Também fazem parte dessa categoria de características diversas doenças humanas, como a hemofilia, 
anemia falciforme, fibrose cística e fenilcetonúria.

Depois, apresente brevemente a história de Mendel e seu trabalho, e peça que utilizem o restante
da aula para pesquisar, em livros didáticos e na internet: os experimentos de Mendel e os resultados
obtidos; a primeira lei de Mendel; e os casos de características humanas que seguem esse padrão de
herança. Sugira que os alunos direcionem suas pesquisas baseados nas seguintes perguntas:

• Num cruzamento entre um indivíduo homozigoto dominante  e  um homozigoto recessivo,
quantos indivíduos da prole apresentarão o fenótipo dominante?

• É possível nascerem indivíduos com fenótipos recessivos de um cruzamento entre dois indiví-
duos que apresentam fenótipos dominantes?

• Seres humanos apresentam características monogênicas? Elas estão sempre associadas aos tra-
ços físicos considerados normais ou também podem estar associadas a doenças?

Proponha que utilizem esta aula para pesquisa e organização de ideias, e que as discussões se-
jam realizadas nas aulas seguintes.

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o 
encaminhamento da aula.
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O objetivo da primeira etapa das aulas é fixar os principais conceitos relacionados ao mende-
lismo (primeira lei).

Ao iniciar a aula, solicite aos alunos que organizem uma discussão retomando os conceitos
aprendidos nas pesquisas realizadas na aula anterior. Estabeleça cerca de 10 minutos para essa dis-
cussão. Peça que utilizem os conceitos apreendidos sobre a primeira lei de Mendel e as característi -
cas conhecidas que se enquadram nesse tipo de herança. Acompanhe a discussão, complementando-a
e adequando-a conceitualmente, se necessário.

Para o início da segunda etapa divida a turma em quatro grupos e sorteie uma situação-pro-
blema para cada um. Cada grupo terá 15 minutos para encaminhar a resolução de sua situação-
problema.

Grupo 1

Sabe-se que existem ratos de pelo cinza e ratos de pelo branco. Essa característica é

definida por um par de genes da coloração de pelo, em que as relações são definidas pela

dominância do alelo para pelo cinza A em relação ao pelo branco a.

Em um cruzamento de um indivíduo de pelo cinza com um indivíduo de pelo branco, a

prole  mostrou-se  apenas  com indivíduos  de  pelo  cinza.  Quais  são  os  genótipos  mais

prováveis da prole e dos parentais? Esquematizem o cruzamento e a resolução.

Grupo 2

Uma espécie de planta pode apresentar folhas largas (fenótipo dominante) ou folhas

finas (fenótipo recessivo). Na prole de um cruzamento de duas plantas com folhas largas,

identificaram-se plantas com folhas largas e folhas finas. Como vocês explicariam essa

situação? Representem a resolução.

Grupo 3

Sabe-se que tomateiros podem produzir  dois  tipos de tomate:  longos ou redondos.

Tomates longos representam o fenótipo dominante  R e redondos representam o fenótipo

recessivo  r. No cruzamento de um heterozigoto  Rr e um homozigoto recessivo  rr, o que

vocês esperariam observar na prole? Esquematizem a resolução e o cruzamento.

Grupo 4

Albinismo  é  uma  condição  causada  pela  ausência  ou  deficiência  na  produção  de

melanina, um pigmento presente em células da pele. Esse fenótipo está associado a um

gene recessivo  a. Sabe-se que uma mulher apresenta pigmento na pele, mas seu pai é

albino. Os filhos dessa mulher teriam a chance de apresentar albinismo se ela tiver um filho

com  um  homem  com  pigmentos  na  pele,  que  seja  homozigoto  dominante  AA?

Esquematizem a resolução e o cruzamento.

Dando continuidade à atividade, proponha 5 minutos para uma discussão compartilhada das si-
tuações-problema. Peça que cada grupo leia o seu problema para a turma e apresente a resolução
que encaminhou, explicando os princípios genéticos estudados e aplicando os conceitos necessários. 
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Durante as apresentações, incentive a livre discussão, o levantamento de dúvidas e depoimen-
tos das dificuldades enfrentadas. Não deixe de controlar o tempo, para que todos os grupos pos-
sam apresentar  suas  resoluções  e  seja  possível  fazer  o  fechamento e  a  sistematização final  do
conteúdo, com as adequações necessárias para que os alunos consigam construir mais fácil e orga-
nizadamente suas próprias construções conceituais sobre o tema estudado.

Informações para o professor

Seguem as respostas das situações sugeridas acima:

• Grupo 1: Num cruzamento entre um indivíduo que possui pelo cinza A e um indivíduo que possui pelo
branco aa, se a prole é inteira cinza é provável que este tenha sido um cruzamento entre dois homozigotos 
AA e aa. Considerando esta alternativa, o genótipo da prole será 100% Aa, e todos os indivíduos possuirão o 
fenótipo cinza.

AA x aa = Prole 100% cinza e com genótipo Aa.

Quadrados de Punnett representando os cruzamentos:

• Grupo 2: A situação apresenta um cruzamento entre dois heterozigotos. Sendo assim, ambos 
carregavam o gene recessivo, sendo o genótipo dos dois parentais Aa. Pelas leis de Mendel, um cruzamento 
entre dois heterozigotos resulta em uma proporção de 3:1 entre indivíduos com fenótipo dominante e 
recessivo, respectivamente. Segue o resultado do cruzamento: 

Aa x Aa = Prole 75% folhas largas e 25% folhas finas (relação de 3:1).

Quadrados de Punnett representando os cruzamentos:

• Grupo 3: Neste cruzamento, o tomate homozigoto recessivo só poderá contribuir para o zigoto com 
gametas a. Sendo assim, todos os indivíduos resultantes dessa prole apresentariam pelo menos um alelo 
recessivo. O parental de tomates redondos tem 50% de chance de contribuir com um alelo dominante e 50% 
de chance de contribuir com um alelo recessivo. Dessa maneira, observaremos uma relação de 1:1 de 
indivíduos com características dominantes e recessivas. Segue o resultado do cruzamento:

Aa x aa = Prole 50% tomates redondos e 50% tomates longos (relação de 1:1).

Quadrados de Punnett representando os cruzamentos:
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• Grupo 4: A mulher não apresenta a característica, portanto é provável que um de seus alelos seja 
dominante A. Entretanto, ela é filha de um pai com albinismo, logo o genótipo dele é aa. Como um desses 
alelos foi passado à mulher durante a fecundação, ela é heterozigota Aa. Num casamento com um homem 
homozigoto dominante, não será possível gerar filhos albinos, pois todos herdarão pelo menos um alelo 
dominante A vindo do pai. Segue o resultado do cruzamento:

Aa x AA = Prole 100% não afetada.

Quadrados de Punnett representando os cruzamentos:

Dando continuidade, para a aula 3 anote na lousa os resultados obtidos pela análise de cada
grupo e proponha um teste simples para a confirmação das proporções determinadas por Mendel,
por meio da seguinte atividade:

Dicas de organização

Prepare a sala para a atividade dividindo os alunos nos quatro grupos que trabalharam testando as 
hipóteses levantadas por Mendel em cruzamentos específicos. 

Separe os materiais previamente e prepare 30 fichas com o genótipo dos parentais utilizados em cada teste
de cruzamento (Ex: 30 fichas Aa e 30 fichas aa). 

Explique aos alunos que eles trabalharão com uma característica monogênica hipotética relacionada à cor, 
em que azul é dominante sobre vermelho. Sendo assim, cada grupo deverá trabalhar com uma possibilidade 
diferente de cruzamento.
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Roteiro de atividade prática
Nome________________________________________________ Turma:_____________

Data:__/__/____ Professor(a):_____________________________________________

Objetivo
Realizar um experimento simples que permita a observação das proporções de prole estabele-

cidas por Mendel em diferentes cruzamentos.

Material:
• oito caixinhas ou sacos plásticos;

• tesouras sem ponta;

• fichas com os genótipos dos parentais utilizados nos cruzamentos;

Ex.: 

• folhas de papel A4.

Métodos
1. Você receberá fichas dos dois parentais envolvidos nos cruzamentos. Recorte-as ao meio, se-

parando as letras da ficha. Esse processo é similar à segregação dos cromossomos na meiose.

2. Coloque os recortes de cada parental em uma caixinha ou saco plástico diferente.  

3. Sorteie um recorte, representando um gameta, de cada um dos parentais. Junte os recortes e
anote o resultado. Esse processo simula a união dos gametas, e o resultado é o genótipo do
filho. Repita esse processo até acabar os recortes.

4. Anote a quantidade e a cor de cada descendente produzido.

Informações para o professor

Auxilie os alunos a colocar na lousa os resultados alcançados e os ajude a simplificar os números obtidos, 
para que fiquem mais próximas às proporções indicadas por Mendel (3:1, 1:1 ou 100% dominantes).

Para finalizar, discuta rapidamente com os alunos sobre os resultados obtidos na atividade prática,
a fim de que eles percebam como seus resultados se aproximam das teorias propostas por Mendel e fi-
xem o conteúdo. Peça que elaborem um relatório científico padrão e entreguem em uma data marcada.
Ressalte a importância de discutir os resultados obtidos em cada situação. Oriente-os para incluir em
seus relatórios: Introdução; Objetivos; Materiais e métodos; Resultados; e Discussão.
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Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Todas as produções
podem ser objeto de avaliação e análise para o professor, conduzindo-o na retomada de questões
que não ficaram claras ou foram mal interpretadas e podem ainda ser analisadas e avaliadas. Veri-
fique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos dis-
cutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Gregor Mendel desenvolveu seus experimentos com características monogênicas em
ervilhas.  Ao estabelecer  proporções esperadas na prole  de  cruzamentos induzidos,
Mendel contribuiu em muito para a biologia, principalmente com os conceitos de heran-
ça de características e de dominância e recessividade. Apesar disso, Mendel não co-
nhecia o DNA, a meiose, nem mesmo a palavra genética, já que essa ciência foi conso-
lidada posteriormente. 

Levando em conta os conhecimentos atuais, o que são os fatores hereditários citados
por Mendel? Como ele contribuiu para a construção da genética moderna?

2. Mendel direcionava os cruzamentos de plantas com características diferentes e obser-
vava o aparecimento das características na prole. Hoje sabemos que as características
estão ligadas aos genes. Sendo assim, é possível deduzir o genótipo dos indivíduos
parentais observando as proporções entre características monogênicas dominantes e
recessivas na prole? Dê um exemplo.
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Gabarito
1. Os fatores hereditários que Mendel observava em suas ervilhas são os genes que conhece-

mos atualmente. Sua maior contribuição para a genética moderna foi dizer que cada ser pos-
suía dois “fatores hereditários” que eram herdados da geração parental e se combinavam
produzindo certas características. Assim, Mendel descreveu a herança dos genes e a intera-
ção entre eles na formação das características, antes mesmo do DNA ser descoberto no núc-
leo da célula. 

2. É possível verificar o genótipo dos parentais observando certas características monogênicas
presentes na prole e a proporção em que aparecem. Num cruzamento de dois heterozigotos,
por exemplo, a prole apresentará uma proporção de três partes de indivíduos de fenótipo
dominante e uma parte de indivíduos de fenótipo recessivo. Num cruzamento de um homo-
zigoto dominante e um homozigoto recessivo, toda a prole apresentará a característica do-
minante.  Da  mesma  forma,  se  um  heterozigoto  cruzar  com  um  homozigoto  recessivo,
metade da prole apresentará a característica dominante e metade a característica recessiva. 

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita sua reflexão sobre a própria aprendizagem; ele pode procurar formas eficazes de obter co-
nhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades.
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às  habilidades selecionadas
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Relacionei as ideias de Mendel com a hereditariedade?

Resolvi problemas de transmissão de características hereditárias?

Participei das atividades propostas em sala de aula?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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3. A evolução dos organismos: diversidade
das espécies segundo Lamarck e Darwin

Objetivos de 
aprendizagem

Objetos de 
conhecimento

Habilidades

• Investigar e diferenciar as 
ideias de Lamarck e 
Darwin sobre as mudanças 
observadas nas espécies ao 
longo do tempo.

• Analisar como as forças 
evolutivas contribuem 
para a biodiversidade.

• Relacionar o meio 
ambiente e a alteração dos 
rumos evolutivos das 
espécies.

• Ideias evolucionistas
• Preservação da 

biodiversidade

EF09CI10 – Comparar as ideias 
evolucionistas de Lamarck e Darwin 
apresentadas em textos científicos e 
históricos, identificando semelhanças e 
diferenças entre essas ideias e sua 
importância para explicar a diversidade 
biológica.

EF09CI11 – Discutir a evolução e a 
diversidade das espécies com base na 
atuação da seleção natural sobre as 
variantes de uma mesma espécie, 
resultantes de processo reprodutivo.

Recursos para o professor

• ALMEIDA, A. V.; FALCÃO, J. T. R. A estrutura histórico-conceitual dos programas 
de pesquisa de Darwin e Lamarck e sua transposição para o ambiente escolar. Ciência e 
Educação [on-line], v. 11, n. 1, p. 17-32, 2005. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/ciedu/v11n1/02.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018.

• GRIFFITHS, A. J. F.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M. Introdução à genética. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 764 p.

• MARTINS, L. A. S. P. A herança de caracteres adquiridos nas teorias “evolutivas” do 
século XIX, duas possibilidades: Lamarck e Darwin. Filosofia e História da Biologia, v. 10, 
n. 1, p. 67-84, 2015. Disponível em: <www.abfhib.org/FHB/FHB-10-1/FHB-10-1-05-Lilian-
Pereira-Martins.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2018.

• MARTINS, L. A. S. P. Nos tempos de Lamarck: o que ele realmente pensava sobre a 
evolução orgânica. Disponível em <www.ghtc.usp.br/server/PDF/lacpm-Tempos-de-
Lamarck.PDF>. Acesso em: 30 out. 2018.

Número de aulas
Três aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.
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Introdução do tema
Até meados do século XVIII, as ideias de que as espécies eram fixas, imutáveis e teriam surgi-

do exatamente da maneira como são hoje em dia eram amplamente aceitas e inquestionáveis. En-
tretanto, a análise de fósseis de organismos semelhantes aos atuais e as ideias de mudança dos  
organismos se fortaleceram entre os evolucionistas ao longo do tempo.

No século XVIII, ainda, um dos primeiros cientistas a propor ideias em relação a essa corrente 
de pensamento foi Jean-Baptiste Lamarck, cuja concepção pressupunha dois pilares: a lei do uso e 
desuso dos órgãos e a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Já no século XIX, 
o naturalista inglês Charles Darwin, com a colaboração de Alfred Russel Wallace, propôs a sua teo-
ria evolutiva, que apresentava a seleção natural como principal fator na adaptação das espécies ao 
ambiente. O darwinismo, amplamente aceito pela comunidade científica e pela sociedade em geral, 
apresenta um caráter científico fundamental e apoiado em inúmeras observações, experimentos, 
coleta e análise de dados. 

Destaca-se a viagem que Darwin fez ao redor do mundo, entre 1831 e 1835, a bordo do Beagle, 
navio da Marinha inglesa, com o objetivo de estudar, catalogar e coletar recursos naturais. Um 
ponto de grande relevância na viagem foi o arquipélago de Galápagos, onde Darwin observou e 
coletou provas incontestáveis a favor da evolução biológica.

Enquanto Lamarck defendia que os caracteres dos indivíduos se desenvolviam ou se atrofia-
vam de acordo com o seu uso, garantindo a sobrevivência em determinado ambiente, e que todas 
as características adquiridas durante a vida eram passadas aos descendentes, Darwin propunha a 
existência de uma diversidade previamente existente para todas as características de todas as es-
pécies de seres vivos, inclusive a humana, sobre a qual o ambiente atuaria selecionando os mais  
aptos em detrimento dos que não apresentam as características adaptativas para dado ambiente. 
Tanto Darwin quanto Lamarck contribuíram com a construção da teoria da evolução, pois ambos 
davam suporte à ideia de que as espécies são mutáveis, ou seja, se transformam ao longo do pro-
cesso de adaptação ao ambiente em que vivem, mas com concepções diferentes. A evolução é um 
conceito  fundamental  que  foi  revolucionário  para  a  ciência  biológica.  Esta  sequência  didática 
propõe a discussão dos princípios que norteiam as teorias desses dois cientistas e estimula o pensa-
mento sobre como a evolução impacta a biodiversidade. 

Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática, onde possam ser realizadas as pesquisas sugeridas.

• Providenciar a impressão dos textos e os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra no laboratório de Ciências, com o auxílio de equipamentos de multimídia, 
mas pode ser adaptado conforme as condições da escola.
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O objetivo desta aula é promover o conhecimento dos alunos sobre as teorias evolucionistas 
propostas por Darwin e Lamarck, e permitir que, por meio de um estudo comparativo, possam en-
tender a evolução conceitual que fundamentou as teorias evolutivas atuais e entender sua impor-
tância para o estudo da biodiversidade contemporânea.

Divida a aula em três momentos. Inicie fazendo os seguintes questionamentos para incentivar 
os alunos a expressar suas concepções prévias:

• As características de uma espécie podem mudar com o tempo ou as espécies não mudam? Por 
exemplo, especula-se que os cachorros são descendentes dos antigos lobos. Esses animais são 
semelhantes? Apresentam algum grau de parentesco? Será que apresentam um ancestral co-
mum? 

• Existe variabilidade entre as características de espécies semelhantes e entre seres da mesma es-
pécie? Por exemplo, os bicos das aves são todos iguais? E as pernas dos mamíferos? E as folhas 
dos vegetais? Todos os seres humanos têm a mesma quantidade do pigmento melanina na 
pele, ou têm a mesma altura e peso na vida adulta?

• O meio ambiente pode interferir nas atividades e nas características de um indivíduo e na sua 
capacidade de sobreviver? 

Incentive os alunos a pensar sobre o assunto e a formular explicações de acordo com suas con-
cepções espontâneas e conhecimentos prévios sobre as mudanças sofridas pelas espécies ao longo 
do tempo. Verifique se levantam proposições sobre a interação do meio com as populações natu-
rais, a possibilidade de variabilidade de características entre indivíduos de uma mesma espécie e a 
contribuição desses fatores para a mudança das espécies. 

No segundo momento, exponha uma situação-problema para que eles possam discutir. 

Situação-problema

Gafanhotos são insetos muito famosos, principalmente por sua aparição em diversos  

filmes e livros devastando plantações. O principal hábitat dos gafanhotos são gramados,  

já que a fonte primordial de alimento desses organismos são as gramíneas. Sabemos 

que a cor característica dos gafanhotos é verde, semelhante ao local onde eles vivem. 

Sendo assim,  os  gafanhotos  são verdes porque vivem na grama ou vivem na grama  

porque são verdes?

Incentive a livre expressão e o compartilhamento de ideias. Peça que se organizem em círculo e 
discutam o tema numa roda de conversa apresentando argumentos e buscando a aplicação dos 
conceitos. Faça a mediação da conversa, apontando rumos, ajustando inadequações conceituais e 
propondo um fechamento prévio para auxiliar os alunos em sua organização e construção de no-
vos saberes. 

No terceiro e último momento, após a discussão da situação-problema, proponha que pesqui-
sem as  principais  correntes  de  pensamento  evolucionistas,  buscando as  teorias  de  Lamarck  e 
Darwin, e que as comparem. Oriente-os a montar um quadro em seus cadernos para que fique 
mais fácil a visualização das semelhanças e diferenças entre as duas propostas. Faça perguntas 
para nortear as pesquisas:

• Em relação à evolução dos organismos, quais os pontos principais do lamarckismo? O que ele 
propõe sobre a evolução dos organismos? 

• Qual o principal ponto do darwinismo? O que ele propõe sobre a evolução dos organismos?
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• Como esses pesquisadores achavam que os organismos transmitiam suas características para 
os filhos? Eles achavam que todos eram inicialmente iguais ou apresentavam diferenças?

• De que maneira o ambiente atua sobre a adaptação dos organismos, segundo o lamarckismo? 
E segundo o darwinismo?

Estipule um tempo para que desenvolvam a atividade e fique atento à necessidade de fechar os 
conteúdos e os objetivos propostos para a aula. Peça que os alunos reúnam as informações e que as 
comparem com as explicações sugeridas para a situação-problema. Procure sistematizar o fecha-
mento, ouvindo-os com atenção. 

Destaque que o lamarckismo não tem sustentação em observações e fenômenos biológicos, 
uma vez que as proposições não explicam a adaptação dos seres ao ambiente em que vivem. Por  
outro lado, o darwinismo está apoiado em sólida construção científica e explica razoavelmente 
bem a adaptação dos seres vivos. Porém, apesar da variabilidade ser um fato, há uma brecha ou in-
consistência teórica, que consiste na falta de explicação da causa da variabilidade observada por 
Darwin, que, em seu contexto histórico, não tinha condições de identificá-la. O DNA e as mutações 
foram descobertos somente no século XX, em um tempo posterior ao vivido por Darwin e no qual  
ele construiu sua teoria da seleção natural.

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos façam pesquisas durante o 
encaminhamento da aula.

O objetivo destas aulas será a ampliação e desdobramento dos conceitos trabalhados na aula 
anterior e a relação destes com a origem da biodiversidade. Além disso, os alunos deverão investi-
gar quais fenômenos alteram o conjunto gênico das populações, aumentando a biodiversidade, e 
quais atuam na variabilidade genética já construída, como a seleção natural.

Ao iniciar a aula, peça que os alunos retomem e sintetizem as informações obtidas durante as 
pesquisas. Verifique se os conceitos relacionados às principais teorias desses cientistas, como a lei 
do uso e desuso dos órgãos, de Lamarck, e a seleção natural, de Darwin, aparecem durante as dis-
cussões. Proponha que comparem as teorias desses cientistas com as hipóteses propostas por eles 
ao responderem às perguntas iniciais. 

Incentive a discussão sobre a variabilidade de fenótipos entre os indivíduos de uma mesma es-
pécie. Observe se as pesquisas trouxeram alguma informação sobre esse assunto e proponha os se-
guintes questionamentos: 

• Existem diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie ou eles são todos iguais? Pensem 
em um rebanho de vacas. Todas elas têm chifres? Existem cachorros de uma mesma raça com 
padrões de manchas e cores diferentes? Os seres humanos somos todos iguais ou apresenta-
mos diferenças?

Aproveite esse momento e comente que as teorias evolutivas desses pesquisadores foram 
propostas sem o conhecimento do DNA no núcleo da célula. Lamarck viveu no século XVIII,  
Darwin viveu no século XIX, e a genética de Mendel foi redescoberta apenas no século XX, assim 
como o DNA e as mutações também são conhecimentos científicos adquiridos recentemente. Por-
tanto, mesmo a teoria de Darwin, amplamente aceita até os dias atuais, apresentava inconsistên-
cias  sobre  a  herança  das  características.  Em  seguida,  peça  que  os  alunos  reflitam  sobre  os  
seguintes questionamentos:
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• Sabemos que existe a variabilidade de características dentro de uma espécie e que essa variabi-
lidade é selecionada pelo meio ambiente. Quais fatores promovem a variabilidade de caracte-
rísticas nas espécies?

• Qual a importância do meio ambiente para provocar mudanças nas populações de uma deter-
minada espécie?

Incentive os alunos a formular hipóteses sobre quais fatores promovem a variabilidade de fe-
nótipos, utilizando seus conhecimentos prévios, que incluem a associação dos genes na determina-
ção das características. Peça que promovam uma pesquisa a respeito das causas da variabilidade 
genética dos indivíduos e quais fatores atuam sobre a variabilidade genética já constituída.

Informações para o professor

Mutação

Sabemos que existe grande variabilidade de características entre as populações naturais. Por exemplo: 
árvores de uma mesma espécie podem apresentar indivíduos maiores que outros; bovinos podem apresentar 
indivíduos com ou sem chifres; entre outros. Entretanto, a que se deve essa variabilidade?

Esse foi um dos fatores que Darwin não conseguiu abordar em sua teoria da seleção natural, 
principalmente pelo desconhecimento da genética moderna. As explicações contemporâneas a Darwin 
apenas citavam que as características novas eram transmitidas de pai para filho, sem maiores detalhes.

Atualmente sabemos que a diversidade de características é resultado de processos de mutação gênica, que, 
ao final do processo, levaram à expressão de uma característica diferente da usual. Essa mutação pode 
ocorrer ao acaso, derivada de erros no processo de replicação do DNA, ou ser causada por um agente 
mutante, como a radiação, por exemplo. 

Para que essa mutação resulte numa característica diferente, é necessário que ela ocorra em um gene. O 
DNA possui diversas regiões não codificantes, em que as mutações não alteram o fenótipo.

Peça que os alunos se organizem em quatro grupos e reúnam as informações obtidas até este mo-
mento. Depois eles deverão analisar os casos abaixo, aplicando as visões de Lamarck e de Darwin.

Grupo 1

Sabe-se que uma população de moscas parasitava uma plantação de mangas. Para 

resolver o problema, o agricultor dono da plantação aplicou um inseticida, que eliminou 

grande parte  dessa população.  Depois  de  alguns  meses,  o  agricultor  percebeu  que, 

mesmo após nova aplicação do inseticida,  as  mangas  ainda eram parasitadas  pelas 

moscas. No entanto, ao aplicar o inseticida em outra plantação, longe da primeira, todas 

as moscas morreram. Como explicar essa situação?

Grupo 2

Numa expedição  ao  México,  mergulhadores  exploraram um rio  subterrâneo,  que 

passava dentro de uma caverna. Durante o levantamento de espécies observadas nesse 

ambiente eles identificaram algo interessante:  uma espécie de peixe totalmente cega. 

Como explicar a existência desses animais?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



108

Grupo 3

É comum adolescentes se encaminharem ao dentista para a retirada dos dentes do 

siso.  Entretanto,  também  são  cada  vez  mais  comuns  relatos  de  pessoas  que  não 

apresentam dentes do siso, ou que apenas apresentam parte do conjunto total de dentes, 

em vez dos quatro. Como explicar essa situação, do ponto de vista evolutivo?

Grupo 4

Bactérias são causadoras de inúmeras doenças. Numa cidade específica, houve um 

surto de infecção de garganta causada por uma população de bactérias. Verificou-se que 

essa infecção poderia ser facilmente controlada com o uso de um antibiótico determinado, 

e logo o surto foi controlado. Com o passar do tempo, verificou-se que a aplicação desse 

antibiótico perdia cada vez mais a força, levando à sua substituição. O que aconteceu 

com  a  população  de  bactérias  que  causavam  a  doença  após  aplicação  do  primeiro 

antibiótico? E após a aplicação do segundo?

Informações para o professor

Respostas das situações-problema.

Grupo 1:

Darwin:

Na população original de moscas, existiam indivíduos que eram afetados pelo inseticida e indivíduos  
que apresentavam certa resistência a ele. Após entrar em contato com o inseticida, uma parcela afetada 
da  população  de  moscas  morreu  sem  deixar  descendentes,  enquanto  a  parcela  resistente,  mesmo 
pequena, sobreviveu e deixou descendentes, que também podiam apresentar resistência. Dessa forma, o  
inseticida perde seu efeito ao longo do tempo. Numa população diferente, ainda havia muitas moscas 
não resistentes ao inseticida. Portanto, o produtor conseguiu eliminar as moscas da segunda plantação  
com o mesmo inseticida.

Lamarck:

Ao entrar em contato com o inseticida, as moscas foram estimuladas a desenvolver resistência a esse fator.  
Isso as influenciou a assimilar o inseticida e desenvolver resistência ao longo do tempo. Como as moscas da 
segunda plantação nunca tinham tido contato com o inseticida, elas nunca desenvolveram resistência e o 
inseticida foi eficiente.

Grupo 2:

Darwin:

Essa população de peixes incluía indivíduos que enxergavam e outros cegos. Num ambiente normal, os 
peixes cegos teriam desvantagens em relação aos não cegos, e provavelmente apenas os que enxergavam 
seriam  selecionados.  Mas  nessa  caverna  não  existe  luz,  tornando  a  visão  uma  característica  que  não 
apresenta  vantagem  evolutiva.  Sendo  assim,  os  peixes  cegos  e  os  não  cegos  apresentam  adaptação 
semelhante, podendo ser bem-sucedidos e deixar descendentes.

Lamarck:

Com a falta de luz, os peixes não utilizavam mais a visão. Sendo assim, os olhos se atrofiaram ao longo do 
tempo, resultando em peixes cegos.
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Grupo 3:

Darwin:

Os dentes do siso conferiam algum valor adaptativo para os humanos. Em algum momento da evolução, 
essa estrutura perdeu sua função, possibilitando aos indivíduos que não possuem os dentes do siso também 
serem bem adaptados ao meio ambiente, conseguindo deixar descendentes.

Lamarck:

Em  determinado  momento  da  história  da  humanidade,  os  dentes  do  siso  perderam  sua  função 
evolutiva. Sendo assim, os humanos deixaram de utilizá-la, fazendo com que os dentes desaparecessem  
ao longo do tempo.

Grupo 4:

Darwin:

Nesta população de bactérias, existiam bactérias sensíveis e bactérias resistentes ao antibiótico. Com o 
passar do tempo, apenas as bactérias resistentes foram selecionadas e conseguiram deixar descendentes, 
tornando  a  população  cada  vez  mais  resistente  ao  antibiótico.  Entretanto,  não  necessariamente  essas 
bactérias também são resistentes ao antibiótico 2. Sendo assim, após a aplicação deste segundo antibiótico, o 
processo de seleção natural começará novamente.

Lamarck:

Ao entrar em contato com o antibiótico, o ambiente estimulou que a população de bactérias desenvolvesse 
resistência  a esse  fator,  fazendo com que ele perdesse  a  efetividade ao  longo do tempo.  A chegada do 
segundo  antibiótico  é  uma nova pressão  do ambiente  que  fará  com que as  bactérias  desenvolvam seu 
sistema de defesa para deixar esta população resistente ao segundo antibiótico. 

Todos  esses  problemas  têm  por  objetivo  proporcionar  aos  alunos  uma  situação  em  que  possam 
desenvolver  os  conteúdos  aprendidos  durante  as  pesquisas.  Avalie  se  eles  identificam  e  aplicam 
corretamente os princípios da lei do uso e desuso de Lamarck e a seleção natural desenvolvida por Darwin.

Para finalizar as atividades, peça que os grupos exponham seus resultados para a turma. Nessa 
etapa, os alunos deverão expor os resultados da situação-problema pelas duas visões. Dessa forma, 
compreenderão as duas teorias evolutivas e poderão estabelecer comparações e relacionar conteúdos 
como herança de características e mutação genética na construção da biodiversidade.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula há a  
produção de um material escrito – pesquisas, atividades e anotações no caderno. Todas essas pro-
duções podem fornecer um feedback ao professor, conduzindo-o na retomada de questões que não 
ficaram claras ou foram mal interpretadas e podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se 
os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos 
em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Até meados do século XVIII, a ideia predominante era de que as espécies teriam surgi-
do exatamente como são hoje. Apenas com o surgimento das ideias de Lamarck e, 
posteriormente, de Darwin a ideia de que os organismos evoluem ao longo do tempo 
ganhou força. 
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A principal diferença entre o lamarckismo e o darwinismo está associada ao papel do 
ambiente na adaptação das espécies. Esclareça essa diferença entre as duas teorias 
evolutivas.

2. Sabemos que, das ideias propostas por Lamarck e por Darwin para explicar a evolução 
das espécies, apenas uma foi agregando novos conhecimentos científicos e ficando 
mais robusta. Qual é essa teoria e por qual motivo ela é amplamente aceita?

Respostas
1. Para Lamarck, o ambiente estimulava a alteração dos organismos, pela lei do uso e desuso. 

Sendo assim, o ambiente apresenta situações em que o organismo necessita utilizar mais al-
gumas estruturas, que são desenvolvidas, em detrimento de outras, que se atrofiam. Para 
Darwin, o ambiente apenas seleciona características dentro de uma variedade já existente 
nas populações. Sendo assim, Lamarck propunha que o ambiente alterava as espécies. Já 
Darwin propunha que os organismos eram inicialmente variados, submetendo-se a uma se-
leção pelo ambiente que favorece os mais aptos.

2. A teoria é chamada de neodarwinismo e continua sendo caracterizada principalmente pela 
seleção natural.  Atualmente sabemos que as estruturas não são desenvolvidas conforme 
seu uso, mas que existe a variabilidade de características dentro das espécies e o meio am -
biente seleciona os indivíduos que possuem estruturas que proporcionam melhor adapta-
ção.  Essa variabilidade é fornecida pela mutação nos genes,  que permite a aparição de 
diferentes características.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita sua reflexão sobre a própria aprendizagem; ele pode procurar formas eficazes de obter co-
nhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. 
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma 
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como 
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sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Estabeleci as relações corretas entre meio ambiente e biodiversidade, 
com base nas teorias evolutivas?

Comparei as teorias evolutivas propostas por Lamarck e Darwin?

Participei das atividades propostas em sala de aula?

Fiz a atividade extraclasse?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri-
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem como 
seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco de múlti-
pla escolha.

As  questões  atendem  as  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referentes às seguintes habilidades:

• EF09CI08 ‒ Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo 
relações entre ancestrais e descendentes.

• EF09CI09 ‒ Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segrega-
ção, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmis-
são de características hereditárias em diferentes organismos.

• EF09CI10 ‒ Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos 
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua impor-
tância para explicar a diversidade biológica.

• EF09CI11 ‒ Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção 
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.

Ao final, há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e uma fi-
cha de acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem

2o bimestre
Nome:____________________________________________Ano/Turma:_____________

Data: __/__/____                                 Professor (a): ______________________________

1. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta:

Para determinada espécie de planta, a produção de flores vermelhas está ligada a um 
gene dominante V, enquanto o gene recessivo v determina a produção de flores bran-
cas. Num cruzamento de duas plantas com flores vermelhas, observaram-se os seguin-
tes resultados: 296 plantas com flores vermelhas e 101 plantas com flores brancas. 

a) Num cruzamento entre uma planta de flores brancas e qualquer planta de flores ver-
melhas obtida nessa prole, obteremos apenas plantas de flores vermelhas.

b) Se cruzarmos uma planta de flores vermelhas pertencente a essa prole com uma 
planta de flores brancas, é possível obter aproximadamente uma relação de 1:1 en-
tre flores vermelhas e brancas.

c) O genótipo da prole que possui flores vermelhas é formado apenas de plantas Vv.

d) Pelo menos uma das plantas envolvidas nesse cruzamento possui o genótipo VV.

e) As plantas de flores brancas resultantes desse cruzamento possuem o genótipo Vv.

2. Leia o trecho abaixo.

Dois pensadores e naturalistas são os principais responsáveis pela divulgação de teo-
rias evolutivas: Lamarck e Darwin. Analise a situação a seguir.

Uma população de tatus habita uma região de solo extremamente duro. É notável ob-
servar as garras dos indivíduos dessa população, muito duras e afiadas, perfeitamente 
adaptadas para cavar o solo desse lugar.

Assinale a alternativa que representa a ideia evolutiva correta.

a) Segundo Lamarck, a condição ambiental selecionou indivíduos que possuíam garras 
maiores, possibilitando maior adaptação.

b) Segundo a teoria da seleção natural de Darwin, os tatus desse local precisam utilizar 
muito as garras e por isso elas são duras e afiadas.

c) No passado, deveriam existir tatus com garras grandes e outros com garras peque-
nas. Por causa da pressão do ambiente, os tatus com garras grandes foram selecio-
nados, promovendo uma mudança na espécie, segundo a lei de seleção natural.

d) O ambiente não tem relação com o fato de os tatus dessa população possuírem gar-
ras grandes e afiadas.

e) Os tatus dessa população possuem garras grandes e afiadas porque os genes que 
definem as garras curtas não podem ser herdados.
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3. A teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin tornou-se uma das bases da 
biologia moderna e foi definitiva em relação ao estudo da biodiversidade. No entanto, a 
teoria de Darwin não conseguia explicar o motivo da existência da variabilidade inicial 
entre indivíduos da mesma espécie. Sabemos hoje que esse fato se deve à ausência 
dos conhecimentos sobre genética. Considerando estas informações, explique quais os 
fatores que levam a população de uma espécie a apresentar uma diversidade genética 
inicial, e como o meio ambiente está relacionado a essa diversidade, por meio da sele-
ção natural.

4. Compare as teorias evolutivas propostas por Lamarck e Darwin e explique em que pon-
tos elas são diferentes. Por que a teoria proposta por Darwin foi amplamente aceita 
pela biologia atual?

5. Sabemos que a observação dos diferentes formatos de bicos de pássaros nas Ilhas 
Galápagos colaborou muito para que Charles Darwin elaborasse a teoria da seleção 
natural. Nessa teoria, Darwin reflete sobre a interação dos organismos com o ambiente 
e como essa interação promove a mudança das espécies. 

Assinale a alternativa que exprime a ideia correta sobre a seleção natural.

a) Existe uma variabilidade inicial  dentro de populações naturais.  O meio ambiente 
exerce uma pressão evolutiva e os indivíduos mais aptos são selecionados, deixan-
do mais descendentes.

b) Os indivíduos mais bem adaptados são aqueles que utilizam mais as características 
que o meio demanda, promovendo seu desenvolvimento.

c) Indivíduos bem adaptados a um ambiente específico também serão bem adaptados 
a quaisquer outros meios.

d) Os organismos com sucesso evolutivo são aqueles mais bem adaptados ao meio e 
que não deixam descendentes férteis.

e) O meio ambiente cria necessidades que induzem a mudança dos organismos.
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6. Explique como as características são herdadas de pai para filho e quais as unidades 
biológicas da hereditariedade envolvidas nesse processo.

7. Para gafanhotos, a cor amarela (v) é recessiva em relação à cor verde (V). Num cruza-
mento entre dois gafanhotos verdes heterozigotos (Vv), foram produzidos 63 gafanho-
tos verdes e 21 gafanhotos amarelos. 

Explique o motivo de um cruzamento entre dois heterozigotos  (Vv) resultar em uma 
proporção de três partes de indivíduos com fenótipos dominantes e uma parte de indiví-
duos com fenótipos recessivos. Esquematize a resolução e o cruzamento.

8. Um homem capaz de dobrar a língua casou-se com uma mulher que não tem essa ca-
pacidade. Após algum tempo, a mulher engravidou, gerando o primeiro filho do casal.

Sabemos que a incapacidade de dobrar a língua é uma característica derivada de um 
gene recessivo. Existe a possibilidade de nascerem filhos que não dobram a língua de um 
casal em que um dos pais não consegue dobrar a língua e o outro tem essa habilidade?
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9. Leia o trecho a seguir.

Sabemos que o fenótipo recessivo só se expressa quando um indivíduo é homozigoto 
recessivo para o gene responsável por essa característica. Dessa forma, selecione a 
alternativa correta.

a) No cruzamento de um indivíduo AA com um aa, é possível observar indivíduos que 
expressam o fenótipo recessivo.

b) É possível, no cruzamento de um indivíduo Aa com um AA, observar indivíduos que 
expressam o fenótipo recessivo.

c) No cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos Aa, todos os indivíduos da prole 
apresentaram fenótipos dominantes. 

d) No cruzamento entre um indivíduo heterozigoto Aa e um homozigoto recessivo aa, 
espera-se que a prole apresente uma proporção de 1:1.

e) É possível observar indivíduos recessivos apenas nos cruzamentos entre dois homo-
zigotos recessivos ou um homozigoto recessivo e um heterozigoto.

10. O albinismo é um fenótipo recessivo, ligado ao gene a. Um casal é composto por um 
homem albino e uma mulher com pigmentação normal; entretanto, a mãe dessa mu-
lher era afetada pelo albinismo. 

Sendo assim, selecione a alternativa correta.

a) Não é possível nascerem filhos com albinismo desse casal.

b) Neste cruzamento, apenas nasceram filhos com albinismo.

c) Um filho desse casal que não seja portador de albinismo não poderá gerar descen-
dentes albinos.

d) A chance de esse casal ter um filho albino é de 50%.

e) A chance de esse casal ter um filho albino é de 75%.
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Gabarito das atividades
Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar o que ocorre num cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos e a correta proporção de indiví-
duos resultantes desse cruzamento.

Habilidade desenvolvida: EF09CI09

Resposta: Alternativa b.

Distratores

a)A alternativa está incorreta, pois ignora a existência de plantas com flores vermelhas hetero-
zigotas nessa prole, que poderão gerar plantas de flores brancas se cruzadas com uma planta 
de flores brancas (em homozigose recessiva).

c) A alternativa está incorreta, pois no cruzamento apresentado os parentais são heterozigotos. 
Sendo assim, é possível observar indivíduos homozigotos dominantes na prole.

d)A alternativa está incorreta, pois para o cruzamento apresentado produzir plantas com flo-
res brancas, ambos os parentais devem ser heterozigotos.

e)A alternativa está incorreta, pois afirmou-se que flores brancas são representadas pelo alelo 
recessivo; logo, todas as plantas com flores brancas serão homozigotas recessivas. 

Comentários e reorientações

É possível que haja confusão sobre a definição dos genótipos dos indivíduos envolvidos no 
cruzamento apresentado. Se o aluno assinalou as alternativas a, c ou d, é provável que não te-
nha se apropriado dos conhecimentos sobre o resultado de um cruzamento entre dois heterozi-
gotos e a primeira lei de Mendel. Se assinalou a alternativa e, provavelmente está confuso entre 
as relações de dominância e recessividade. Realize uma atividade prática com sorteio de cartas  
com genótipos diferentes para simular cruzamento de gametas. Sorteie as cartas para promo -
ver diferentes cruzamentos e exponha os resultados fazendo uma discussão coletiva e retoman -
do o conteúdo.

Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar corretamente os processos e as ideias evolutivas propostas por Lamarck e Darwin.

Habilidade desenvolvida: EF09CI10

Resposta: Alternativa c.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois a teoria citada pertence a Darwin, e não a Lamarck.

b) A alternativa está incorreta, pois a alternativa cita a lei do uso e desuso, definida por Lamarck.
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d) A alternativa está incorreta, pois o ambiente proporciona pressões evolutivas, selecionando 
os indivíduos mais bem adaptados.

e) A alternativa está incorreta, pois ambas as características são definidas por genes herdáveis. 
O que define o tamanho da garra dos tatus seria a seleção natural dos indivíduos mais bem 
adaptados.

Comentários e reorientações

É possível que haja uma confusão entre as teorias evolutivas e seus respectivos autores, bem 
como entre as relações do meio ambiente com os organismos. Se o aluno assinalou a alternativa a 
ou b, é provável que ele não tenha se apropriado dos conceitos corretos das teorias de seleção na-
tural e de uso e desuso; se assinalou a alternativa d, provavelmente não compreendeu como se dão 
as pressões evolutivas que o meio ambiente exerce. Se assinalou a alternativa e, provavelmente não 
compreendeu conceitos de aulas anteriores sobre a herança das características. Solicite que os alu-
nos realizem uma pesquisa sobre os conceitos das teorias evolutivas e a herança das características. 
Proponha que tragam as informações anotadas no caderno e as compartilhem com a turma. Escute 
atentamente as informações discutidas e esclareça possíveis erros conceituais. 

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Explicar a formação da variabilidade de características que uma população possui, as quais servem como ferra-
menta da seleção natural.

Habilidade desenvolvida: EF09CI11

Resposta: Embora a teoria da seleção natural seja amplamente aceita, Darwin não conseguia 
explicar a variabilidade de características nas populações naturais. Essa variabilidade de fenótipos 
é derivada de mutações gênicas que ocorrem ao acaso e alteram as características expressas pelo 
indivíduo. Dessa forma, os fenótipos dos animais podem variar em tamanho, cor etc., e novas ca-
racterísticas podem surgir na população. 

O ambiente, por sua vez, apresenta vários fatores abióticos, como temperatura, pluviosidade, 
luminosidade etc. Sendo assim, as populações com essa diversidade inicial produzida pelas muta-
ções possuem organismos que podem se adaptar melhor que outros às diferentes pressões seleti-
vas.  A  seleção  natural  é  o  fator  que  permitirá  a  adaptação  dos  indivíduos  que  possuem  as 
características mais aptas, estabelecendo essas características na população e alterando a espécie ao 
longo do tempo.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de mutação gênica,  
biodiversidade e seleção natural, por meio de pesquisas elaboradas pelos alunos. Depois, pro -
ponha uma roda de discussão e compartilhamento de informações. Escute atentamente e faça  
as devidas correções. Em seguida, proponha que os alunos elaborem um texto autoral sobre o  
tema em seus cadernos.
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Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Comparar as teorias evolutivas de Lamarck e Darwin e entender em que pontos o lamarckismo foi falho e supe-
rado pela teoria da seleção natural.

Habilidade desenvolvida: EF09CI10

Resposta: Ambos os pesquisadores contribuíram para a ideia de que os organismos evoluem 
ao longo do tempo, contrapondo-se ao fixismo. Lamarck propôs que as características das espécies 
se alteravam ao longo do tempo, baseando-se na lei do uso e desuso, em que a hipótese era de que 
quanto mais os organismos utilizassem certo órgão ou parte do corpo, mais ela se desenvolveria. 
Do mesmo modo, órgãos que não fossem utilizados se atrofiariam e desapareceriam. Além disso,  
Lamarck também acreditava que as características adquiridas ao longo do tempo eram passadas 
para os descendentes. 

Para Darwin, existia uma variabilidade de indivíduos inicial dentro das populações. As altera-
ções no meio ambiente resultavam em pressões evolutivas, e os indivíduos que possuíssem as ca-
racterísticas adequadas para a sobrevivência nessa nova condição seriam mantidos e deixariam 
descendentes férteis, fixando essas características na população.

A teoria da seleção natural é amplamente aceita principalmente por sabermos que o meio am-
biente não cria necessidades que induzam a mudança dos organismos. Sabemos que as alterações 
no meio ambiente acontecem ao acaso, e que as mutações que ocorrem no DNA, gerando novas ca-
racterísticas, se dão ao acaso também. Sendo assim, o meio apenas seleciona características dentro 
da variabilidade existente, sem produzir características novas.

Comentários e reorientações

É possível que haja confusão entre as teorias evolutivas e principalmente o papel do meio am-
biente na evolução das espécies. Retome os conceitos propostos pelos pensadores e faça uma dis-
cussão  para  que  os  alunos  reflitam,  apresentando  exemplos  como:  peixes  cegos  em  cavernas; 
moscas e inseticidas; e bactérias e antibióticos. Peça aos alunos que exponham suas opiniões e ar-
gumentos. Escute atentamente, faça as correções necessárias e ressalte o conceito de que o meio 
ambiente apenas seleciona características dentro da variabilidade já existente.

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Fixar corretamente o conceito de seleção natural, compreendendo a correta relação entre meio ambiente e alte-
ração das espécies.

Habilidades desenvolvidas: EF09CI10 e EF09CI11

Resposta: Alternativa a.

Distratores

b) A alternativa está incorreta, pois os indivíduos mais bem adaptados são aqueles seleciona-
dos pelo meio. 
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c) A alternativa está incorreta, pois as adaptações variam de acordo com o meio em que os or-
ganismos vivem. A boa adaptação dos organismos é exclusiva para o ambiente em que eles 
vivem. Se houver mudanças bruscas no meio ambiente ou se esses organismos forem trans-
portados para algum outro lugar com características ambientais distintas, o processo adapta-
tivo ocorrerá novamente, e novas características provavelmente serão selecionadas.

d) A alternativa está incorreta, pois os indivíduos mais bem adaptados são aqueles que possu-
em condições de deixar mais descendentes férteis, perpetuando seus genes na população.

e) A alternativa está incorreta, pois o meio ambiente seleciona características na variabilidade 
existente, não produzindo nova variabilidade ou novas características.

Comentários e reorientações

É possível que os alunos apresentem alguma confusão em relação à influência do meio am-
biente no desenvolvimento dos organismos e confundam a teoria da seleção natural com a de 
uso e desuso. Convide-os a fazer pesquisas sobre o tema e elabore situações-problemas para  
que reflitam e resolvam. Depois, peça que discutam as informações com os colegas de sala e  
faça as correções necessárias.

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Definir as relações de hereditariedade e transmissão dos genes.

Habilidade desenvolvida: EF09CI08

Resposta: As características são herdadas pela meiose na produção de gametas. Os genes, seg-
mentos de DNA que apresentam as informações hereditárias, estão nos cromossomos, estruturas 
presentes durante a divisão celular. Os cromossomos são divididos na formação dos gametas. Quan-
do ocorre a fertilização, os núcleos dos gametas do pai e da mãe são fundidos e o material genético 
dos pais é combinado. Sendo assim, o zigoto herda o material genético de ambos os genitores. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, é possível que estejam confusos em relação à 
divisão dos cromossomos com os genes na formação dos gametas. Retome o conceito da transmis-
são dos genes pelos gametas na forma de uma pesquisa elaborada pelos alunos, e peça que eles 
discutam o resultado em aula.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as proporções corretas num cruzamento mendeliano.

Habilidade desenvolvida: EF09CI09

Resposta:  No cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, existem três genótipos possí-
veis para a prole: AA, Aa e aa. Estatisticamente, a chance de o primeiro indivíduo contribuir para o 
zigoto com um alelo A é de ½, e a chance de um alelo a formar o novo indivíduo também é de ½. 
Sendo assim, todas as combinações possíveis resultaram em ¼ de indivíduos AA, 2⁄₄ de indivíduos 
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Aa e ¼ de indivíduos aa. Portanto, ¾ desses novos organismos possuíram o gene relacionado à ca-
racterística dominante, resultando em três partes de organismos com a característica dominante e 
uma parte de indivíduos com a característica recessiva.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos das teorias de Mendel.  
Peça que pesquisem as possibilidades de genótipos em um cruzamento de heterozigotos e discuta 
os conceitos corretos em sala de aula. Se achar conveniente, proponha outros exemplos de cruza-
mentos. Peça que calculem e identifiquem as proporções e genótipos e os avalie novamente.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Relacionar os genes com as características herdadas, além de estabelecer as relações de dominância e recessivi-
dade entre eles.

Habilidades desenvolvidas: EF09CI08 e EF09CI09

Resposta: É possível a obtenção de filhos incapazes de dobrar a língua num cruzamento entre 
um parental que possui essa habilidade e outro que não a possui. Considerando que dobrar a lín-
gua é uma característica dominante, um cruzamento possível entre os parentais citados poderia ge-
rar um filho incapaz de dobrar a língua desde que o parental que dobra a língua possua o genótipo 
Aa. Dessa forma, aproximadamente 50% dos filhos desse cruzamento não dobrariam a língua.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, solicite uma pesquisa sobre a herança de ca-
racterísticas monogênicas. Peça que exponham os resultados de suas pesquisas, escute-os atenta-
mente  e  faça  as  correções  necessárias.  Depois,  retome  a  atividade,  escrevendo  na  lousa  os 
genótipos e cruzamentos, e proponha outras atividades semelhantes. 

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os mecanismos de herança de características monogênicas e as corretas relações entre os genes.

Habilidades desenvolvidas: EF09CI08 e EF09CL09

Resposta: Alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois no cruzamento proposto apenas indivíduos heterozigotos 
(Aa) seriam obtidos.

b)A alternativa está incorreta, pois nesse cruzamento apenas indivíduos AA ou Aa seriam ob-
tidos, e ambos os genótipos não demonstram a característica recessiva.

c) A alternativa está incorreta, pois no cruzamento proposto será possível identificar os três  
genótipos diferentes, incluindo a combinação aa, que gerará um indivíduo com caracte-
rísticas recessivas.
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e) É possível obter indivíduos recessivos também pelo cruzamento de dois heterozigotos.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, é possível que tenham confundido os concei-
tos de dominância e recessividade e as proporções de Mendel. Peça que pesquisem um exemplo de 
outra característica dominante em ervilhas, com exceção da cor, e simulem cruzamentos entre ho-
mozigotos dominantes, homozigotos recessivos e heterozigotos. Proponha que exponham as simu-
lações para os demais colegas da turma e fique atento à verificação dos conceitos apresentados. 

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os mecanismos de herança de características monogênicas e as corretas relações entre os genes.

Habilidade desenvolvida: EF09CI08 e EF09CI09

Resposta: Alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois no cruzamento proposto o casal é composto por um indiví-
duo aa e um indivíduo Aa. Dessa forma, é possível uma combinação de gametas que gere 
indivíduos albinos.

b)A alternativa está incorreta, pois nesse cruzamento existe a possibilidade da formação de in-
divíduos homozigotos recessivos e heterozigotos. Os indivíduos heterozigotos não apresen-
tarão albinismo.

c) A alternativa está incorreta, pois um filho do cruzamento proposto que não seja albino ainda 
carregará o gene recessivo para o albinismo, sendo um heterozigoto. Nesse caso, se esse in-
divíduo tiver filhos com um outro indivíduo heterozigoto ou com um indivíduo albino, a 
prole poderá incluir filhos albinos.

e) A alternativa está incorreta, pois o cruzamento proposto resultará em uma prole recessiva e 
dominante em uma proporção de 1:1.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, peça que pesquisem sobre a herança de ca-
racterísticas monogênicas, inclusas na primeira lei de Mendel. Proponha outras atividades com 
cruzamento de características monogênicas e proponha que calculem as proporções. 

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das correspondentes competências e 
habilidades. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de avançar nos estudos são de respon-
sabilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.
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O Desempenho Suficiente (DS)  indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de um amplo plano de acompa-
nhamento  do  desenvolvimento  de  habilidades,  com  atividades  diferenciadas.  O  aluno  com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais que 
devem ser mediadas e encaminhadas.

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Questões
Porcentagem 

de acerto

Uso correto 
dos

conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Associou os gametas às características here-
ditárias.

Conseguiu estabelecer relações de herança 
das características dos ancestrais pelos des-
cendentes.

Discutiu as ideias propostas por Mendel.

Identificou os conhecimentos propostos por 
Mendel para a solução dos problemas apre-
sentados.

Comparou as ideias evolucionistas de
Lamarck e Darwin.

Entendeu as relações evolutivas entre meio 
ambiente e organismos.

Relacionou a evolução e a biodiversidade.

Compreendeu o conceito de seleção natural 
e a lei do uso e desuso.

Identificou os mecanismos envolvidos com 
a produção de variabilidade de fenótipos.

Demonstrou organização e empenho no de-
senvolvimento das atividades extraclasse.

Desempenho geral. 
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: _____________________________________________________ Ano/ Turma:___

Professor: _________________________________________             Data: ___/___/____

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho
Insuficiente (DI)

Desempenho
Suficiente (DS)

Desempenho Adequado 
(DA)

Desempenho geral na se-
quência didática 1

Desempenho geral na se-
quência didática 2

Desempenho geral na se-
quência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Associou os gametas às característi-
cas hereditárias.

Conseguiu estabelecer relações de 
herança das características dos ances-
trais pelos descendentes.

Discutiu as ideias propostas por 
Mendel.

Identificou os conhecimentos propos-
tos por Mendel para a solução dos 
problemas apresentados.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Comparou as ideias evolucionistas 
de Lamarck e Darwin.

Entendeu as relações evolutivas entre 
meio ambiente e organismos.

Relacionou a evolução e a biodiversi-
dade.

Compreendeu o conceito de seleção 
natural e a lei do uso e desuso.

Identificou os mecanismos envolvi-
dos com a produção de variabilidade 
de fenótipos.

Demonstrou organização e empenho 
no desenvolvimento das atividades 
extraclasse.

Desempenho geral. 

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 
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Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acerto

Porcentagem 
de acerto

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chave

Qualidade e
organização do 

texto de resposta
Desempenho

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador

2o bimestre

Problemas ambientais e estratégias de conservação 
do meio ambiente

Introdução
O presente projeto visa sensibilizar os alunos quanto à importância da conservação do meio 

ambiente. As atividades propostas apresentam um aprofundamento nos conhecimentos sobre as 
unidades de conservação e a biodiversidade, além de propor que os alunos busquem soluções sus-
tentáveis para as questões ambientais que podem ser observadas e analisadas em seu município.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com as habilidades EF09CI12 e EF09CI13 
da disciplina de Ciências propostas na BNCC, sendo importante que o professor e os alunos com-
partilhem a organização e execução das atividades.

As atividades incluem um debate entre os estudantes e uma entrevista com a população, esti-
mulando o desenvolvimento das habilidades EF69LP13 e EF69LP14 da disciplina de Língua Por-
tuguesa, e pesquisas na internet, fotografias e apresentação em slides, trabalhando as habilidades 
EF69AR05, EF69AR06 e EF69AR35 de Arte. Além disso, os dados obtidos na entrevista deverão 
ser organizados e apresentados com apoio de gráficos e tabelas para facilitar sua interpretação e  
análise, exercitando as habilidades EF09MA22 e EF09MA23 de Matemática.

Como produto final, propõe-se a realização de uma exposição multimídia para que os alunos 
exibam e apresentem todos os trabalhos elaborados ao longo do projeto para a comunidade escolar 
e extraescolar. 

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área. 

A  proposta  do  projeto  está  diretamente  relacionada  com  as  habilidades  EF09CI12  e
EF09CI13. Entretanto, é necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das  
disciplinas de Matemática,  Língua Portuguesa e Arte no encaminhamento de ações próprias  
dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvolvimento completo das demais habilidades a serem  
desenvolvidas neste projeto.

Duração:
10 aulas.

Produto final
Exposição multimídia. 
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Temas transversais
Cidadania, Ética e Meio ambiente

Objetivos
• Argumentar sobre a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiver-

sidade.

• Refletir a respeito das consequências das ações humanas sobre o meio ambiente. 

• Incentivar a reflexão sobre soluções mais sustentáveis para questões ambientais do município.

• Participar de discussões orais, estimulando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

• Desenvolver e praticar habilidades artísticas na elaboração de slides e fotografias.

• Analisar resultados de uma pesquisa e estimular a prática de habilidades matemáticas referen-
tes à probabilidade e estatística. 

Competências gerais
2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10.

(BNCC, p. 9-10)

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

(BNCC, p. 322).

Competências específicas de Língua Portuguesa
3, 5, 6 e 8.

(BNCC, p. 85).

Competências específicas de Matemática
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

(BNCC, p. 265).

Competências específicas de Arte
4, 5, 7 e 8.

(BNCC, p. 196).

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do presente projeto e produção da exposição proposta como produ-

to final, ressalta-se a importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes com -
ponentes  curriculares.  As  habilidades  EF09CI12 e  EF09CI13 de  Ciências  têm como  objetivo 
contribuir com o aprendizado do aluno sobre a importância das unidades de conservação para a  
preservação da biodiversidade, o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente e a reflexão,  
escolha e promoção de soluções mais sustentáveis e menos impactantes para o ambiente; as habi -
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lidades EF69LP13 e EF69LP14 de Língua Portuguesa buscam motivar os alunos a procurar so-
luções para situações-problema; as habilidades EF69AR05,  EF69AR06 e EF69AR35 de Arte vi-
sam  auxiliar  na  fase  criativa  do  planejamento  e  organização  da  exposição;  e  as  habilidades  
EF09MA22 e EF09MA23 de Matemática possibilitam a análise e apresentação dos dados coleta -
dos durante a realização deste projeto por meio da criação de gráficos e tabelas.

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades

Ciências

Preservação da biodiversidade.

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

Preservação da biodiversidade.

EF09CI13 – Propor iniciativas individuais e coletivas 
para a solução de problemas ambientais da cidade 
ou da comunidade, com base na análise de ações 
de consumo consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas.

Língua
Portuguesa

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 
turma e/ou de relevância social.

EF69LP13 – Engajar-se e contribuir com a busca de 
conclusões comuns relativas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de interesse da turma e/ou de 
relevância social.

Participação em discussões orais de 
temas controversos de interesse da 
turma e/ou de relevância social.

EF69LP14 – Formular perguntas e decompor, com a 
ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão 
polêmica, explicações e/ou argumentos relativos ao 
objeto de discussão para a análise mais minuciosa 
e buscar em fontes diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes da questão e 
compartilhá-los com a turma.

Matemática

Leitura, interpretação e representa-
ção de dados de pesquisa expressos 
em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e de setores e gráfi-
cos pictóricos.

EF09MA22 – Escolher e construir o gráfico mais 
adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem 
uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um 
determinado conjunto de dados, destacando 
aspectos como as medidas de tendência central.

Planejamento e execução de pesquisa 
amostral e apresentação de relatório.

EF09MA23 – Planejar e executar pesquisa amostral 
envolvendo tema da realidade social e comunicar 
os resultados por meio de relatório contendo 
avaliação de medidas de tendência central e da 
amplitude, tabelas e gráficos adequados, 
construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.

Arte Materialidades. EF69AR05 – Experimentar e analisar diferentes formas 
de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
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Processos de criação.

EF69AR06 – Desenvolver processos de criação em 
artes visuais, com base em temas ou interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais.

Arte e tecnologia.

EF69AR35 – Identificar e manipular diferentes tecno-
logias e recursos digitais para acessar, apreciar, pro-
duzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexível, ético e responsável.

Material:
• imagens do Parque Nacional da Amazônia, Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Nacio-

nal Grande Sertão Veredas;

• computadores que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• livros para pesquisa e consulta;

• revistas para recortes de imagens;

• máquinas fotográficas;

• resma de papel A4;

• projetor multimídia;

• material para desenhos, como canetas esferográficas, lápis de cores diferentes, giz de cera de 
cores diferentes, tinta guache etc.;

• cartolinas;

• um rolo de barbante ou linha espessa;

• prendedores para as fotografias.

Material complementar para o professor

Cartilha

• SIMÕES, L. L. (Coord.).  Unidades de conservação: conservando a vida, os bens e os serviços 
ambientais. Ministério do Meio Ambiente e WWF-Brasil. 2008. Disponível em: <www.mma.
gov.br/estruturas/pda/_arquivos/prj_mc_061_pub_car_001_uc.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018.

Artigos científicos

• TORRECILHA, S. et al. Registros de espécies de mamíferos e aves ameaçadas em Mato Grosso 
do Sul com ênfase no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Iheringia, Série Zoologia, 
107(supl.):  e2017156,  2017.  Disponível  em:  <www.scielo.br/pdf/isz/v107s0/1678-4766-isz-107-
e2017156.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018.

• COLLI-SILVA, M. et al. Registros de espécies vasculares em unidades de conservação e impli-
cações para a lista da flora ameaçada de extinção no estado de São Paulo.  Rodriguésia, v. 67,
n.  2,  p.  405-425,  2016.  Disponível  em:  <www.scielo.br/pdf/rod/v67n2/2175-7860-rod-67-02-
0405.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018.
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• ANDRADE, L. H. M. Ocorrência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em aves silvestres de três
unidades de conservação federais da Paraíba e da Bahia. Pesq. Vet. Bras., v. 36, n. 2, p. 103-107,
2016. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/pvb/v36n2/1678-5150-pvb-36-02-00103.pdf>.  Acesso
em: 29 out. 2018.

• VALENTI, M. W. et al. Educação ambiental em unidades de conservação: políticas públicas e a
prática educativa. Educação em Revista, v. 28, n. 1, p. 267-288, 2012. Disponível em: <www.scielo.
br/pdf/edur/v28n1/a12v28n1.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018.

• KUHLMANN, M. L. et al. Effects of human activities on rivers located in protected areas of the
Atlantic Forest. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 26, n. 1, p. 60-72, 2014. Disponível em: <www.
scielo.br/pdf/alb/v26n1/08.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018.

Sites
• RECICLOTECA. Consumo, consumismo e seu impacto no meio ambiente. Disponível em: 

<www.recicloteca.org.br/consumo/consumo-e-meio-ambiente/>. Acesso em: 6 jul. 2019.

• INSTITUTO  SAÚDE  &  SUSTENTABILIDADE.  Cultura  na  Virada  da  Saúde.  Disponível  em:  
<www.saudeesustentabilidade.org.br/projeto/cultura-na-virada-da-saude/>. Acesso em: 9 out. 2018. 

• Bússola da sustentabilidade.  Disponível  em:  <www.bussoladasustentabilidade.org.br/>.  Acesso
em: 29 out. 2018.

• BRASIL.  Sustentabilidade. Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2012/02/
sustentabilidade>. Acesso em: 29 out. 2018.

Livro

•  IPEA.  Sustentabilidade ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar humano.
Brasília: Ipea, 2010. 640 p. Disponível em: <www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/
livros/livros/livro07_sustentabilidadeambienta.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018.

Procedimento

Primeira etapa – Introdução 
A primeira etapa do projeto tem como objetivo contextualizar e motivar os alunos a buscar infor-

mações relacionadas à biodiversidade, à sua conservação e à importância do meio ambiente para a
manutenção do bem-estar, da saúde, da qualidade de vida, da preservação dos ambientes naturais e
das mais variadas espécies de seres vivos, entre outras. Além disso, esta etapa possibilita que o pro-
fessor faça o levantamento de conhecimentos prévios da turma em relação aos biomas brasileiros e
unidades de conservação localizadas no Brasil, e introduz o tema da degradação ambiental.

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática. 

Providencie as atividades e imagens sugeridas dos parques que serão estudados. Para isso, busque 
imagens destas ou de outras unidades de conservação brasileiras e organize-as em pastas nomeadas 
segundo critérios pertinentes à temática.
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Inicie a aula realizando o sorteio de três grupos, da maneira que considerar mais adequada.  
Com os alunos organizados em grupos, faça o levantamento dos conhecimentos prévios da tur -
ma, perguntando:

• Vocês sabem o que são unidades de conservação?

Escute as respostas e incentive os alunos a refletir sobre o tema e a respeitar as colocações dos 
colegas. Em seguida, solicite que os grupos façam uma pesquisa na internet ou em cartilhas e li -
vros disponíveis, utilizando as seguintes questões como roteiro:

• O que são unidades de conservação?

• Por que as unidades de conservação são criadas?

• O que é um plano de manejo?

• As unidades de conservação são separadas por categorias. Quais são elas? Descreva as caracte-
rísticas e os objetivos de cada uma delas.

Estipule um tempo para a pesquisa e proponha que escrevam em seus cadernos as respostas 
para as questões do roteiro. Depois, discuta com a turma a respeito da importância da preservação 
das unidades de conservação, levantando questionamentos como:

• Diante de todos os resultados obtidos na pesquisa e das análises feitas por vocês, que argu-
mentos utilizariam para justificar a manutenção e a preservação das unidades de conservação?

• Vocês já visitaram alguma unidade de conservação?

Deixe que os alunos compartilhem as informações e contem sobre suas experiências. Aproveite 
o momento para mencionar parques, zoológicos, jardins botânicos e/ou hortos florestais encontra-
dos dentro de unidades de conservação no município da escola.

Após a discussão, distribua as atividades 1 e 2, juntamente com as fotografias do Parque Nacio-
nal da Amazônia, Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Nacional Grande Sertão Veredas, de 
modo que cada grupo fique com um parque diferente. Explique aos grupos que eles deverão pesqui-
sar na internet informações para responder as atividades propostas.

Atividade 1

[...] Os parques nacionais são a mais popular e antiga categoria de unidades de conservação.  

Seu  objetivo,  segundo  a  legislação  brasileira,  é  preservar  ecossistemas  de  grande  relevância 

ecológica  e  beleza  cênica,  possibilitando  a  realização  de  pesquisas  científicas,  atividades 

educacionais e de interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico, por meio do contato com a 

natureza.  O  manejo  dos  parques,  feito  pelo  Instituto  Chico  Mendes,  leva  em  consideração  a 

preservação dos ecossistemas naturais, a pesquisa científica, a educação, a recreação e o turismo. O 

regime de visitação pública é definido no Plano de Manejo da respectiva unidade. [...]

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. ICMBio. Unidades de conservação: categorias. Disponível em: <www.icmbio.gov.br/portal/
unidadesdeconservacao/categorias>. Acesso em: 15 out. 2018.

1. Pesquise onde está localizada a unidade de conservação pela qual seu grupo ficou res-
ponsável. Em seguida, responda:

a) Quais são os biomas brasileiros presentes nessa região?

b) Qual é o bioma que está sendo preservado nessa unidade de conservação?

c) O que são espécies endêmicas e qual é a importância de preservá-las?
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2. Procure qual é o bioma predominante no município onde você mora e responda:

a) Existem espécies ameaçadas de extinção que fazem parte desse bioma?

b) Existem unidades de conservação no seu município? Se sim, quantas?

c) Com qual frequência você visita essas unidades de conservação?

d) Na opinião do grupo, é importante que o município preserve as unidades de conser-
vação? Justifique.

Atividade 2

GRUPO 1

Nós já aprendemos que as unidades de conservação são de extrema importância para a 
preservação da biodiversidade da fauna e da flora.

Sobre o bioma Cerrado, faça o que se pede.

1. Cite três espécies animais e vegetais endêmicas desse bioma que estão protegidas pe-
las unidades de conservação.

2. Quais são as categorias de unidades de conservação encontradas para esse bioma?

3. Quais problemas ambientais causam maior impacto nesse bioma? As unidades de 
conservação são importantes para diminuir os riscos de extinção de espécies comuns 
na região?

Atividade 2

GRUPO 2

Nós já aprendemos que as unidades de conservação são de extrema importância para a 
preservação da biodiversidade da fauna e da flora.

Sobre o bioma Pantanal, faça o que pede.

1. Cite três espécies animais e vegetais endêmicas desse bioma que estão protegidas pe-
las unidades de conservação.

2. Quais são as categorias de unidades de conservação encontradas para esse bioma?

3. Quais problemas ambientais causam maior impacto nesse bioma? As unidades de 
conservação são importantes para diminuir os riscos de extinção de espécies comuns 
na região?

Atividade 2

GRUPO 3

Nós já aprendemos que as unidades de conservação são de extrema importância para a 
preservação da biodiversidade da fauna e da flora.

Sobre o bioma Caatinga, faça o que se pede.

1. Cite três espécies animais e vegetais específicas desse bioma que são protegidas pe-
las unidades de conservação.
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2. Quais são as categorias de unidades de conservação encontradas para esse bioma?

3. Quais problemas ambientais causam maior impacto nesse bioma? As unidades de 
conservação são importantes para diminuir os riscos de extinção de espécies comuns 
na região?

Acompanhe o desenvolvimento da pesquisa e verifique se os alunos, em suas respostas, men-
cionam corretamente as características dos biomas brasileiros.  Esses conteúdos são trabalhados
inicialmente no 7º ano, no desenvolvimento da habilidade EF07CI07. Caso seja necessário, retome 
os conteúdos com os alunos e relembre-os sobre esses conceitos.

Auxilie os alunos durante as pesquisas sobre as unidades de conservação. Proponha que pes-
quisem sites oficiais, como os do Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
e Ministério do Ambiente. Esclareça que eles devem registrar todos os dados coletados no caderno.

Recursos para o professor
Para retomar os conceitos referentes aos biomas brasileiros, acesse:

• BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Biomas. Disponível em:  <www.mma.gov.br/biomas.html>. 
Acesso em: 29 out. 2018.

• WWF-Brasil. Biomas brasileiros. Disponível em: 
<www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/>. Acesso em: 29 out. 2018.

Informações para o professor
• Parque Nacional da Amazônia

Unidade de conservação integral criada em 1974 e localizada no oeste do Pará. Abriga em seu território 
diversas espécies, inclusive ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, a anta e a ararajuba. Composta 
predominantemente por vegetação tropical úmida com grande diversidade de espécies.

Para mais informações, acesse:

BRASIL.  Ministério  do  Meio  Ambiente  ICMBio.  Parque  Nacional  da  Amazônia.  Disponível  em: 
<www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/200-parque-nacional-da-amazonia/>. 
Acesso em: 30 out. 2018.

• Parque Estadual da Serra do Mar

O Parque Estadual da Serra do Mar é a maior unidade de conservação de Mata Atlântica, com 332 mil  
hectares, protegendo áreas naturais de 25 municípios de São Paulo. Abriga centenas de espécies animais e  
vegetais e contribui para o equilíbrio climático e para a estabilidade das encostas do litoral paulista.

Para mais informações, acesse:

Parque Estadual Serra do Mar. Mata Atlântica Viva. Disponível em: <www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/
pesm/sobre/>. Acesso em: 29 out. 2018.

• Parque Nacional Grande Sertão Veredas

Foi criado em 1989 e se localiza na divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia. Entre seus objetivos estão 
promover a educação ambiental, a pesquisa científica e o desenvolvimento de projetos sustentáveis. Abriga 
espécies de animais em extinção como o cervo-do-pantanal, o lobo-guará, a arara-vermelha, a ema e o tatu-
-canastra, entre outros.

Para mais informações, acesse:

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. ICMBio.  Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Disponível em: 
<www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/7552-parque-nacional-grande-sertao-
veredas.html>. Acesso em: 30 out. 2018.
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Depois de realizadas as pesquisas, organize os alunos em uma roda de conversa. Incentive-os a 
discutir brevemente sobre a importância das áreas de conservação para os biomas e se elas contri-
buem para a preservação integral do ambiente. Para auxiliar na discussão, pergunte:

• As unidades de conservação que vocês analisaram durante a pesquisa preservam um tipo de 
bioma. Qual é a taxa de degradação desse bioma, considerando a área original?

• Sobre as espécies endêmicas que estão em extinção, vocês acham que essas unidades de con-
servação podem ajudar a mudar essa realidade? Como?

• Quais são as diferenças mais marcantes entre as categorias das unidades de conservação?

Recursos para o professor

• BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. ICMBio. Unidades de conservação. Disponível 
em: <www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros>. Acesso em: 
29 out. 2018)

• BRASIL Ministério do Meio Ambiente. ICMBio. Unidades de conservação: O que são? 
Disponível em <www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/o-que-sao> Acesso 
em: 29 out. 2018.

Ouça as respostas dos alunos e verifique se, com as pesquisas, os grupos identificaram que as 
unidades de conservação são divididas em dois grupos:  Proteção integral – aquelas que não são 
habitadas pelo ser humano, sendo somente admitidas atividades como pesquisa científica e turis-
mo ecológico –, e Uso sustentável – que admite a moradia de seres humanos, contanto que seus re-
cursos sejam utilizados de modo sustentável. Estipule que o tempo restante da aula seja utilizado 
para os grupos se organizarem e compararem suas concepções prévias com os dados obtidos du-
rante as pesquisas. Proponha que elaborem um texto autoral com as comparações e respostas das 
atividades, o qual deverá ser entregue no início da próxima aula.

Informações para o professor

A  atividade  em  grupo  contribuirá  para  o  exercício  da  habilidade  de  trabalho  em  equipe,  respeito, 
aceitação da diversidade de opiniões e gostos pessoais.

Aula 3

Inicie a aula solicitando que os grupos apresentem os resultados de suas pesquisas, lendo  
seus textos autorais. Estimule-os a discorrer sobre os entendimentos prévios e os novos saberes  
que produziram.

Durante as leituras e discussões, verifique se os grupos cumpriram o objetivo da atividade, ex-
pondo informações sobre o bioma da unidade de conservação pela qual ficaram responsáveis, o cli-
ma do local, as espécies que são protegidas e alguns dos aspectos legais da criação de uma área de 
conservação. Se necessário, apresente novas informações e questionamentos, para que ocorra um 
compartilhamento mais rico de ideias, opiniões e depoimentos.

Por fim, incentive-os a uma reflexão que integre a importância das unidades de conservação 
para os biomas selecionados e seus desdobramentos. Dessa forma, ao fim da primeira etapa, os 
alunos terão construído um panorama sobre os critérios de criação de uma unidade de conserva-
ção, os tipos de unidade que existem e sua importância para a conservação da biodiversidade.
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Segunda etapa – Problematização e levantamento de dados
Esta etapa tem como objetivo a aproximação dos alunos com as problemáticas ambientais mais 

recorrentes no planeta e em sua comunidade, além de conhecer a opinião da população local sobre 
o ambiente onde moram e sobre as unidades de conservação. 

Aula 4 

Dicas de organização

Converse previamente com o professor de Língua Portuguesa e peça que ele ajude na orientação dos 
alunos para a elaboração das perguntas que farão parte da pesquisa. Além disso, o professor pode colaborar 
no direcionamento dos alunos em como se portar durante a entrevista.

Esta aula será dedicada à elaboração de uma entrevista a ser realizada com pessoas da comu-
nidade local, a fim de conhecer sua opinião sobre o ambiente da cidade e sobre as unidades de  
conservação. 

Inicie a aula explicando aos alunos que nesse momento eles deverão elaborar as perguntas de 
uma entrevista, com o objetivo de diagnosticar o conhecimento da população sobre unidades de 
conservação e sobre os problemas decorrentes da degradação ambiental local. 

Peça que o professor de Língua Portuguesa auxilie na produção das perguntas para que elas 
sejam coerentes, e a entrevista, consistente. Oriente os alunos sobre a maneira correta de fazer a 
abordagem de um possível entrevistado, sempre se apresentando, apresentando a escola e também 
os objetivos da pesquisa antes de iniciar as perguntas.

Dicas de organização.

Se possível, organize uma visita a um local público de sua cidade que seja relacionado à conservação 
ambiental, como parques, jardins botânicos, zoológicos e orquidários. Peça que os alunos também realizem a 
entrevista com os funcionários e visitantes do local, a fim de verificar qual o valor e a importância que essas 
pessoas dão a ele. Converse previamente com a diretoria da escola sobre a possibilidade de transporte para 
os alunos e agende previamente sua visita ao local, explicando a intenção da pesquisa e a relevância que ela 
terá para o estudo da opinião da comunidade em geral.

Proponha que as entrevistas abranjam o máximo de moradores possível, com o total mínimo 
de 50 entrevistas por turma. Oriente os alunos a abordar os entrevistados em duplas ou trios, sem-
pre supervisionados por um adulto. Além disso, mencione a importância do uso do uniforme esco-
lar durante as entrevistas, para sua correta identificação e segurança. 

Ainda com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, prepare os alunos para a entrevista e 
sugira que eles façam simulações com colegas, professores e funcionários da escola. Estipule o tem-
po de 5 minutos por entrevistado, para a apresentação, explicação dos objetivos e perguntas. Os 
alunos deverão ler as perguntas para o entrevistado a fim de que as habilidades ligadas à lingua-
gem e oratória sejam desenvolvidas.
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Informações para o professor
A seguir, fazemos algumas sugestões de questionamento para a entrevista. O roteiro conta com questões 

de múltipla escolha, que facilitarão a análise dos dados obtidos, e discursivas, que visam abranger o máximo 
possível da opinião da comunidade. 

Os dados deverão ser organizados na forma de porcentagem e dispostos em gráficos e tabelas, com o 
auxílio do professor de Matemática. Os resultados obtidos farão parte da mostra aberta ao público, produto 
final deste projeto.

O roteiro pode ser alterado e modificado de acordo com a necessidade e com a turma. Apresente-o aos 
alunos e solicite que avaliem as questões e sugiram alterações.

Roteiro para entrevista

Entrevista sem identificação

1. Você sabe o que é uma unidade de conservação?

a) Sim.

b) Não.

2. Existe alguma unidade de conservação em sua cidade?

a) Sim.

b) Não.

c) Não sei.

3. Em sua opinião, qual é a importância de conservar o ambiente? (Observação: você pode assinalar mais
de uma opção.)

a) Manter o clima da região estável.

b) Conservar as espécies animais.

c) Manter a biodiversidade.

d) Facilitar a vida dos seres humanos.

e) Manter locais naturais para turismo.

f) Não é importante conservar o ambiente.

g) Não sei.

h) Outra opção: ___________________________

4. Qual desses problemas você reconhece na sua cidade? (Observação: você pode assinalar mais de
uma opção.)

a) Acúmulo de lixo nas ruas ou em lixões, incluindo a falta de destinação correta para o lixo.

b) Poluição do ar por indústrias ou meios de locomoção.

c) Assoreamento ou poluição dos rios da cidade.

d) Falta de áreas verdes.

e) Erosão do solo.

f) Outro: _____________________________
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Aula 5

Reserve esta aula para que os alunos tragam os resultados de suas entrevistas. Com o auxílio 
do professor de Matemática, proponha que organizem os dados obtidos.

Ressalte que, dependendo das perguntas elaboradas, os entrevistados podem ter selecionado 
mais de uma opção nas questões de múltipla escolha. Auxilie os alunos a organizar os resultados 
numa tabela única e peça ao professor de Matemática que os ajude nos cálculos de porcentagem 
dos resultados. Em relação a eventuais questões discursivas, a tabela deve compreender todas as  
opções dadas pelo público. Depois, divida a sala em grupos e deixe cada grupo responsável pela 
avaliação e construção de qual seria o melhor gráfico para expressar os resultados relacionados a  
uma das questões. 

Recolha os gráficos e guarde para a confecção da apresentação do produto final do Proje -
to integrador.

Terceira etapa – Consumismo e soluções sustentáveis
Esta etapa tem o objetivo de incentivar os alunos a refletir sobre o intenso consumo da popula-

ção humana e buscar soluções mais sustentáveis, ou seja, que tragam menos impactos ambientais 
para a cidade. 

Aula 6

Dicas de organização

Para esta aula, reserve previamente o projetor multimídia e assista ao vídeo Happiness, de Steve Cutts (2017), 
que tem apenas 4 minutos de duração.

Inicie a aula apresentando à turma a animação Happiness, produzida por Steve Cutts em 2017. 
O objetivo é introduzir o tema consumismo. Após os alunos assistirem o vídeo, peça que formem 
grupos de quatro integrantes e reflitam sobre os impactos causados no meio ambiente devido ao 
excesso de consumo de bens e recursos. Para auxiliá-los na reflexão, pergunte:

• De acordo com o vídeo e os dados obtidos até o momento, a que conclusão é possível chegar  
sobre os hábitos de consumo das pessoas e os impactos gerados no meio ambiente? 

• Na opinião do grupo, os seres humanos consomem exageradamente ou consomem somente o 
necessário? 

• Vocês consideram que exista algum hábito das pessoas que possa ser mudado para diminuir 
impactos no meio ambiente? Se sim, quais hábitos?

• Vocês já ouviram falar em “consumo consciente”? O que significa essa expressão?

Ouça suas respostas e peça que citem exemplos de ações de consumo consciente e de práticas 
mais sustentáveis para reduzir as consequências do consumo exagerado. 

Depois, solicite que cada grupo anote numa folha sulfite as práticas sustentáveis que foram 
elencadas e discutidas durante a aula. Recolha a atividade para posteriormente ser utilizada na 
confecção da exposição multimídia.
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Aulas 7 e 8

Dicas de organização

Para estas aulas, organize os alunos em grupos e peça que utilizem recursos digitais para a pesquisa das 
imagens que comporão o material digital da exposição. 

Reserve previamente a sala de informática.

Nesta aula, os alunos organizarão as anotações e as atividades realizadas em sala de aula e rea-
lizarão novas pesquisas para elaborar uma exposição multimídia sobre os conceitos aprendidos 
durante o projeto sobre a importância das unidades de conservação e de medidas sustentáveis.

Inicie a aula organizando a turma em quatro grupos e distribua os temas a seguir. 

• Tema 1. Unidades de conservação. 

• Tema 2. Espaços destinados à conservação na cidade.

• Tema 3. Resultado das pesquisas com a população.

• Tema 4. Consumo consciente. 

Oriente que cada grupo fique responsável por elaborar um material digital em forma de apre-
sentação de slides sobre seu tema. Estipule que os grupos abordem em suas apresentações os se-
guintes conteúdos:

• Grupo 1: Prepare materiais sobre as unidades de conservação (o que são, qual sua importân-
cia, as categorias existentes e demais informações levantadas durante o projeto).

• Grupo 2: Prepare materiais sobre os locais de preservação e de conservação do meio ambi-
ente de sua cidade (quais são, qual a importância para a cidade, quais as atividades que  
eles fornecem). 

• Grupo 3: Reúna todos os dados obtidos na entrevista com a população e os organize em slides, 
de forma a facilitar a observação e a apresentação.

•  Grupo 4: Prepare  slides com ilustrações e esquemas que retratem o que seria um consumo 
consciente e as soluções sustentáveis sugeridas pelos alunos.

Informações para o professor

Oriente o Grupo 4 a procurar imagens na internet ou revistas que discutam questões e problemas 
ambientais, como ilhas de plástico no oceano e desmatamento da Amazônia, e os relacione com as soluções 
sustentáveis propostas na aula passada. Direcione essa parte da apresentação para que possam aplicar as 
sugestões no dia a dia a fim de contribuir para a solução de graves problemas ambientais. 

Peça o auxílio do professor de Arte para a elaboração dos materiais digitais. Distribua as ativi-
dades realizadas em sala de aula a fim de que os alunos as utilizem para compor suas apresenta-
ções. Verifique a disponibilidade de confeccionar vídeos com imagens e breves depoimentos dos 
alunos sobre os temas, para incluir nas apresentações.
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Quarta etapa – Exposição
Esta etapa é destinada à exposição multimídia dos materiais produzidos.

Aulas 9 e 10

Dicas de organização

Converse e organize previamente com a direção da escola e outros professores uma exposição. Proponha 
que as demais turmas também contribuam com o evento, elaborando materiais de acordo com os conteúdos 
relacionados ao consumo excessivo de produtos e ao meio ambiente. Divulgue a exposição para os pais ou  
responsáveis e para a comunidade, utilizando panfletos e mídias digitais.

Organize com os alunos uma sala para exibir a exposição multimídia. Proponha que decorem 
as paredes com imagens. Deixe uma das paredes limpa para que as apresentações de slides sejam 
projetadas continuamente e em sequência.

Converse com a direção da escola para estipular o tempo de duração da exposição. Para enri-
quecimento da mostra, consulte unidades de conservação e/ou universidades da cidade ou de cida-
des  próximas  que  possam  contribuir  com  panfletos  informativos  sobre  o  tema.  Algumas 
instituições podem colaborar até mesmo com palestras.

Organize com os demais professores a visita das outras turmas da escola até a sala em que es -
teja ocorrendo a exposição. Proponha que cada grupo esteja presente e mostre seus trabalhos, dis -
cutindo os  conteúdos  com os  demais  colegas  e  compartilhando seus  conhecimentos.  Peça  aos 
alunos para convidar amigos e parentes para a visitação, além dos outros estudantes da escola.

No dia da exposição, é importante a presença de todos os professores envolvidos no projeto 
para auxiliar os estudantes em suas apresentações.

Proposta de avaliação

Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, 
Língua Portuguesa, Arte e Matemática avaliem em conjunto os produtos finais, os cartazes, as ma-
quetes, os gráficos produzidos, as entrevistas e os componentes da mostra. E, além disso, avaliem 
componentes  de  integração  e  participação  dos  alunos,  como  trabalho  em grupo,  interesse  em 
aprender, realização das pesquisas e contribuição para a elaboração da mostra, entre outros.

Autoavaliação

Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-
sibilita sua reflexão sobre a própria aprendizagem; ele pode procurar formas eficazes de obter co-
nhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na 
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades. 
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma 
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como 
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o 
avanço nos estudos.
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Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Reconheço os diferentes tipos de unidades de conservação?

Reconheço a importância das unidades de conservação para a preservação dos 
biomas brasileiros?

Reconheço as consequências da degradação ambiental em minha comunidade?

Identifico soluções sustentáveis para os problemas ambientais discutidos?

Fiz cálculos de porcentagem na análise dos resultados das pesquisas e propus o 
melhor gráfico para representá-los?

Engajei-me na busca de conclusões comuns para os temas debatidos em sala?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a entrevista?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Expressei-me artisticamente na produção dos materiais utilizados na mostra?

Avaliação do professor

Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em 
relação aos conteúdos, às atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilida -
des correspondentes. As intervenções e planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos 
níveis de suficiência dos alunos e possibilitar que possam ter condições de avançar nos estudos  
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político-pedagógico da es -
cola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em 
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra. 

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

O Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avançar e dar 
continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesse caso, necessitará de um amplo plano de 
acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
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dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais que 
devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor. 

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
Adequado (DA)

[8-10]

Diferenciou tipos de unidades de
conservação.

Reconheceu a importância das unidades de 
conservação para a preservação dos biomas 
brasileiros.

Compreendeu que os problemas ambientais 
da comunidade são decorrentes de degrada-
ção ambiental.

Propôs soluções sustentáveis para a solução 
dos problemas ambientais.

Realizou a entrevista.

Expressou-se artisticamente na elaboração 
dos materiais.

Fez cálculos de porcentagem na análise dos 
resultados das pesquisas e os apresentou em 
gráficos adequados.

Agiu respeitosamente com os colegas e com 
o professor.

Demonstrou organização e empenho no de-
senvolvimento das atividades extraclasse.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria 
aprendizagem.

Desempenho geral.
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Cronograma

Atividades
Primeira 

etapa
(Aulas 1 a 3)

Segunda 
etapa

(Aulas 4 e 5)

Terceira etapa

(Aulas 6 a 8)

Quarta etapa

(Aulas 9 e 10)

Introdução X

Levantamento de hipóteses X

Pesquisa de informações X

Apresentação dos resultados X

Elaboração da entrevista X

Análise dos dados X

Levantamento dos
problemas ambientais 

X

Associação entre consumis-
mo e impacto ambiental

X

Soluções sustentáveis X

Elaboração dos materiais 
para a exposição

X

Exposição X
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Plano de desenvolvimento do 3o bimestre
Este plano para o 3º bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam quatro habilidades pro-
postas na BNCC: EF09CI04, EF09CI05, EF09CI06 e EF09CI07, relacionadas ao objeto do conheci-
mento radiações  e  suas  aplicações  na saúde.  As  sequências  didáticas  foram elaboradas  com o
propósito de contemplar e favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades específicas,
além de objetos do conhecimento relacionados a esses saberes.

Atingir essas habilidades em sua totalidade, com incentivo ao desenvolvimento nos alunos dos
comportamentos da igualdade, do respeito à diversidade de posicionamentos e sem preconceitos é o
grande objetivo das sequências didáticas e do projeto integrador, recursos apoiados em práticas pe-
dagógicas que promovem descobertas pessoais e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao fi-
nal, os alunos discutam e transformem suas concepções prévias em novos conhecimentos e saberes
apoiados em suas pesquisas e aprendizados, e no encaminhamento pedagógico do tema pelo profes-
sor. Objetiva-se que os alunos dominem as ideias, princípios e conceitos básicos e evidenciem as co-
res constituintes da luz branca; conheçam alguns mecanismos de transmissão e recepção de imagens
e sons; classifiquem as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências; e discutam sobre
o avanço tecnológico e a importância das radiações na medicina.

Como fechamento do plano bimestral, são propostas dez questões de acompanhamento da
aprendizagem, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de ficha de acompanhamento indi-
vidual para auxiliar nas avaliações atitudinal, de verificação de conteúdos e processual no desen-
volvimento e  incentivo das  habilidades  referentes  ao período e  nas  reuniões  de  conselho de
classe, de pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 3o bimestre

Sequências
didáticas

Objetos de
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Radiação: luz e
cores.

Radiação e suas 
aplicações na saúde

EF09CI04 ‒ Planejar e executar 
experimentos que evidenciem que 
todas as cores de luz podem ser 
formadas pela composição das três 
cores primárias da luz e que a cor de 
um objeto está relacionada também à 
cor da luz que o ilumina.

Unidade 4. Universo e 
seus astros.
Capítulo 13. Ondas e
radiação.

2. Radiação ele-
tromagnética no 
nosso dia a dia.

Radiação e suas 
aplicações na saúde

EF09CI05 ‒ Investigar os principais 
mecanismos envolvidos na 
transmissão e recepção de imagem e 
som que revolucionaram os sistemas 
de comunicação humana.

Unidade 4. Universo e 
seus astros.
Capítulo 13. Ondas e
radiação.

3. Entendendo a 
radiação eletro-
magnética.

Radiação e suas 
aplicações na saúde

EF09CI06 ‒ Classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas 
frequências, fontes e aplicações, 
discutindo e avaliando as implicações 
de seu uso em controle remoto, 
telefone celular, raio X, forno de 
micro-ondas, fotocélulas etc.

Unidade 4. Universo e 
seus astros.
Capítulo 13. Ondas e
radiação.

Projeto integrador: Radiação na medicina

Objetos de
conhecimento

Habilidades

Radiações e suas 
aplicações na saúde

EF09CI07 ‒ Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de 
doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

Materialidades
EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.).

Processos de 
criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

Processos de 
criação

EF69AR23 ‒ Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 
entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 
convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa.

Arte e tecnologia
EF69AR35 ‒ Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável.
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Textualização

EF69LP07 ‒ Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao 
contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o 
suporte, a circulação ‒, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), 
à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de 
planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, 
com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 
realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, 
ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.

Revisão/edição 
de texto informa-
tivo e opinativo

EF69LP08 ‒ Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de 
opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia 
em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as 
diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, 
foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta.

Estratégias de 
produção

EF69LP37 ‒ Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a 
construção composicional dos roteiros.

Curadoria de in-
formação

EF89LP24 ‒ Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas 
e confiáveis.

-
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Proposições didáticas
Neste bimestre, propõe-se atingir os objetivos listados a seguir:

1. Observar e compreender a decomposição da luz branca, os sistemas e a mistura de cores.

2. Compreender a percepção e a interpretação das cores e sua relação com a visão, em diferen-
tes materiais do cotidiano, quando expostos a fontes de iluminação.

3. Identificar e reconhecer equipamentos que utilizam a radiação eletromagnética.

4. Conhecer os processos de transmissão e recepção de imagem e som, relacionando-os às radia-
ções eletromagnéticas.

5. Investigar a evolução dos meios de comunicação e suas implicações na vida humana.

6. Reconhecer os aparelhos tecnológicos que funcionam com base em radiações eletromagnéti-
cas, bem como relacionar os tipos de radiação envolvidos nesses aparelhos considerando sua
frequência e fontes.

7. Classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências e fontes.

8. Analisar os desdobramentos da aplicação tecnológica das radiações em uma perspectiva so-
cioambiental.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados do Livro do Aluno e trazem um tema contextualizado e sugestões para que seja possí-
vel  diagnosticar  o  repertório  do  aluno,  direcionando  as  estratégias  de  busca  e  análise  de
informações e facilitando a apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno pode interagir
com o conteúdo, o que lhe dá oportunidades de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado
pelas interações entre os alunos, entre elas o compartilhamento de informações, que eventualmen-
te ocorre nas atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates
e discussões. Assim sendo, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como
maior ou menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para a
definição de trabalhos individuais ou em grupo. 

No encaminhamento dos conteúdos propostos, há pontos importantes que precisam ser bem
entendidos e diferenciados pelos alunos.  Por exemplo, é fundamental que entendam que a luz
branca ao sofrer refração pode ser decomposta em várias cores. Uma relação interessante e eficien-
te para esse entendimento é mostrar a semelhança entre o papel de um prisma na decomposição
da luz branca com o das gotas de água presentes na atmosfera pela formação do arco-íris. 

Para dar continuidade ao entendimento das cores,  apresente aos alunos as cores primárias
(verde, azul e vermelho) identificando-as como aquelas que não podem ser decompostas e que as-
sociadas duas a duas originam as cores secundárias, como o amarelo (azul + verde). Informe tam-
bém a eles que essas cores, quando associadas com uma primária, dão origem às intermediárias.
Há ótimos vídeos e práticas simples para ilustrar esses princípios. Uma boa relação interdisciplinar
que conduz os alunos a um entendimento correto dessa temática e dessas habilidades é a análise
dos processos de transmissão da luz e do som pelo sistema sensorial humano, no caso o sentido da
visão e da audição. Apresente os constituintes do olho e da orelha humanos e seus papéis na visão
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e audição, respectivamente. Destaque que os fotorreceptores (bastonetes e cones) do olho são es-
truturas especializadas em perceber os estímulos luminosos e as cores, respectivamente. Destaque,
ainda, que as ondas sonoras estimulam mecanicamente a membrana timpânica, que transmite a vi-
bração sonora aos ossículos da orelha média (martelo, bigorna e estribo), que amplifica o estímulo
sonoro. Em seguida, para ambas as situações, haverá a transformação dos estímulos luminoso e so-
noro em impulsos nervosos em vias neurais específicas, que serão interpretados nos centros supe-
riores da visão e da audição, respectivamente, no cérebro. 

Ao trabalhar a classificação das radiações eletromagnéticas segundo a frequência, fontes e apli-
cação, valorize suas importâncias, ao longo da história, na sociedade humana. Torne a discussão
interessante para os alunos incentivando o reconhecimento dos usos e aplicações das radiações em
seus cotidianos. 

Não há necessidade de alarmismos com os riscos das radiações, pois são questões ainda em es-
tudo. Porém, é importante destacar o equilíbrio em nossas atitudes e comportamentos, por exem-
plo,  o  uso  excessivo  de  celulares.  A  discussão  da  importância  das  radiações  na  medicina  é
fundamental e o tema pode ser trazido facilmente para a sala de aula por meio de uma conversa
sobre exames de raios X. E, de modo geral, no encaminhamento pedagógico do tema Radiações e
suas aplicações na saúde, é importante estimular o aluno a buscar informações por meio de pes-
quisas e a refletir sobre como as radiações estão ligadas a atividades do cotidiano, influenciando o
ser humano e o meio ambiente. Essa concepção inicial fornece as condições necessárias para a con-
tinuidade do trabalho pedagógico. 

Tendo isso em vista, algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habilidades
propostas no 3º bimestre são:

(EF09CI04)

• Selecione textos e imagens que abordem o tema;

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Proponha atividades práticas utilizando um prisma e luz branca.

(EF09CI05)

• Organize atividades de pesquisa sobre os mecanismos envolvidos na transmissão e recepção
de imagem e som;

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

(EF09CI06)

• Selecione imagens que abordem a classificação das radiações eletromagnéticas;

• Organize atividades de pesquisa em grupos;

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

(EF09CI07)

• Organize atividades de pesquisa em grupos;

• Selecione textos e imagens que abordem o tema;

• Estimule a criatividade dos alunos propondo a elaboração de paródias ou peças de teatro que
envolvam o avanço tecnológico e a importância das radiações na medicina;

• Proponha a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.
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Sugestão de recursos
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental lançar mão de algumas ativida-

des que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências
da Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar
informações com a comunidade, privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar diferentes formas de expressão do aprendizado, como a artística, a argumentação
oral, a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a divul -
gação para os colegas ou a comunidade por meio da internet.

• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades  diversificadas  com a retomada dos  conteúdos  essenciais  que não foram compreendidos
pelos alunos.

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3.  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

4. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.

5. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

6. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
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diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza.

7.  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.

Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano e o conhecimento ci-
entífico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza,
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo
a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mun-
do do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar
e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respei-
to a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de gru -
pos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.
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Recursos para o professor

• SILVA, M. F. F. da. Esclarecendo o significado de ”cor” em Física. 
Física na escola, v. 8, n. 1, p. 25-26, 2007.

Discute os conceitos de cor e seus fundamentos físicos. 

• TEIXEIRA, C. V.; MASSONI, N. T.; VARGAS, G. S. (2017). Raios X: 
um tema instigante para a introdução da Física Moderna e 
Contemporânea na sala de aula do Ensino Básico. Experiências em ensino 
de Ciências. Cuiabá. v. 12, n. 2, p. 80-93, 2017.

O texto aborda as características e conceitos relacionados aos raios X e 
como esse tema pode ser tratado em sala de aula.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar
continuidade aos estudos em Ciências e progredir neles nos próximos períodos bimestrais, trimes-
trais, semestrais ou anuais. 

Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas
complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequên-
cias didáticas buscam proporcionar de maneira mais efetiva as aprendizagens essenciais das habi-
lidades compreendidas nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos
escolares, promovendo a construção de saberes, conhecimentos, atitudes e valores. 

1. EF09CI04 ‒ Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz po-
dem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto
está relacionada também à cor da luz que o ilumina.

2. EF09CI05 ‒ Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

3. EF09CI06 ‒ Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplica-
ções, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular,
raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.

4. EF09CI07 ‒ Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina
diagnóstica (raios X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC): EF09CI04, EF09CI05 e EF09CI06, com o objeto de conhecimento
radiações e suas aplicações na saúde. As sequências didáticas contemplam esse objeto e favorecem
o desenvolvimento de habilidades específicas a ele relacionadas. Foram programadas para uma
duração de três a quatro aulas de aproximadamente 50 minutos cada uma, podendo ser adaptadas
de acordo com a proposta do professor. Ao final das sequências didáticas, são propostas dez ques-
tões para acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas de gabarito, reorientações e su-
gestão de ficha de acompanhamento individual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das
habilidades sugeridas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas, é importante considerar que
o conhecimento científico é construído a partir do raciocínio lógico, de questionamentos, e observa-
ções. Além disso, o ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação
do pensamento crítico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações por meio
do levantamento de hipóteses viáveis, sendo desejado que essas sejam passíveis de serem testadas
pela observação ou pelo encaminhamento em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem
mais ativa, em que parte do conteúdo é construída pelo aluno. Sugere-se que sejam utilizadas
para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. Além disso, elas podem ser
ajustadas e alinhadas de acordo com seus objetivos pedagógicos e com o perfil das salas em
que forem trabalhadas. 
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1. Radiação: luz e cores

Objetivos de
aprendizagem

Objeto de
conhecimento

Habilidade

• Observar e compreender a 
decomposição da luz e a adição 
de cores.

• Investigar a percepção das cores 
e sua relação com a visão, 
quando diferentes materiais do 
cotidiano são expostos a variadas
fontes de iluminação.

• Radiações e suas 
aplicações na saúde

EF09CI04 ‒ Planejar e executar 
experimentos que evidenciem que todas 
as cores de luz podem ser formadas pela 
composição das três cores primárias da 
luz e que a cor de um objeto está 
relacionada também à cor da luz que o 
ilumina.

Recursos para o professor

• QUEIROZ, G.; BARBOSA-LIMA, M. C.; SANTIAGO, R.; VIANA, J. C. Luz: ciência, 
arte e ensino de Física. In: IX EPEF ‒ Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Física, 2004,
Jaboticatubas (MG). Anais. São Paulo: SBF ‒ Sociedade Brasileira de Física, 2004.

• SILVA, M. F. F. da. Esclarecendo o significado de “cor” em física. Física na Escola, v. 8, 
n. 1, p. 25-26, 2007.

• UNEP. Radiações: efeitos e fontes. Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, 2016. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/
7790/-Radiation_Effects_and_sources-2016Radiation_-_Effects_and_Sources_PT.pdg.pdf.
pdf?sequence=13&isAllowed=y>. Acesso em: 21 out. 2018.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Sala de aula, laboratório de ciências e sala de informática.

Introdução do tema
Em 1672, Isaac Newton publicou suas conclusões sobre o fenômeno de decomposição da luz

branca ao atravessar um prisma. A observação de que a luz branca do Sol, ao atravessar um pris-
ma em uma sala escura, era decomposta em várias cores formando uma mancha na parede oposta
possibilitou a Newton assumir que a luz branca era composta de vários raios diferentes, ou cores
no espectro. Atualmente, sabe-se que cada uma das “cores” do espectro corresponde a um compri-
mento de onda ou a uma frequência da radiação.

Qualquer objeto, ao ser atingido pela luz do Sol, absorve algumas cores, enquanto outras são
refletidas até os nossos olhos. Objetos brancos não absorvem nenhuma cor e refletem todas as cores
juntas. Esses estímulos são interpretados no cérebro, e, em resposta, é possível determinarmos qual
é a cor do objeto. Por exemplo, uma bola azul monocromática quando recebe a luz do Sol, absorve
todas as cores, menos o azul. Dessa forma, quando a luz é refletida e incide em nossos olhos, nos
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permite distinguir que a bola é azul, pois, como era de um azul monocromático, foi a única cor que
a bola refletiu e não absorveu. O mesmo acontece com objetos brancos e pretos,  sendo que os
brancos são aqueles que refletem todas as cores, e os pretos aqueles que absorvem todas as cores.

Nos olhos, há estruturas chamadas cones, responsáveis por captar os estímulos visuais. Após a
captação do estímulo, ocorre a transformação em potencial de ação que percorre o nervo óptico até
o cérebro na região do córtex responsável pela interpretação.

Denominamos de  cores primárias as três cores que não podem ser decompostas e quando
combinadas dão origem às demais cores. São elas: o vermelho, o verde e o azul. Já as cores secun-
dárias, por serem a mistura de duas ou mais cores, podem ser decompostas.

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia para apresentar as imagens sugeridas.

• Se houver disponibilidade, reservar a sala de informática e o laboratório de ciências.

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

Material:
• 5 lanternas (ou dispositivos luminosos) com luz branca.

• 1 prisma.

• 5 cartolinas.

• béquer com água ou garrafa de vidro transparente e não colorizada, fechada com água.

• 5 folhas de papel celofane nas cores vermelho, azul, verde, amarelo e púrpura.

• Imagem  de  um  espectro  de  luz  e  das  cores  primárias  da  luz  pelo  sistema  proposto  por
Maxwell (azul, verde e vermelho), impressas ou para projetar;

• Folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha.

• Projetor multimídia e caixa de som ou televisão.

• Computadores com acesso à internet.

• Caixa de papelão com um visor transparente (isso pode ser feito recortando-se a caixa e cobrin-
do o orifício com uma folha transparente que possibilite aos alunos olharem em seu interior) e
dentro uma lâmpada de luz negra de baixa intensidade, do tipo decorativa de 35 w.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra no laboratório de ciências e com o auxílio de equipamentos de multimídia. 
Entretanto, pode-se fazer uma adaptação conforme as condições da escola.

O objetivo dessa aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito da luz e da
decomposição de cores. 
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Inicie a aula apresentando a imagem de um arco-íris impressa ou com o auxílio do projetor
multimídia e faça os seguintes questionamentos aos alunos: 

• Qual é a cor da luz emitida pelo Sol?

• Por que, às vezes, após chover e o sol voltar a brilhar, temos a formação de um arco-íris no céu? 

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer observações sobre situações do cotidiano, a fim
de identificar detalhadamente o fenômeno a ser estudado e levantar hipóteses viáveis que o expli-
quem e possam ser testadas. Ouça atentamente suas respostas, em seguida apresente a imagem de
um espectro de cores e pergunte:

• Essa imagem se assemelha ao arco-íris?

• A que se deve o aparecimento de tantas cores no arco-íris?

Incentive-os a relacionar as imagens e auxilie-os durante a discussão. Depois, organize-os em
grupos de cinco. Evite grupos com mais de cinco alunos, pois grupos grandes dificultam a possibi-
lidade da participação ativa de cada integrante durante as atividades, prejudicando o compartilha-
mento de ideias e o encaminhamento pedagógico. 

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, colaboração, 
desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais.

Apresente aos grupos o prisma e a luz branca. Escolha uma parede branca ou utilize uma car-
tolina branca para servir de fundo e faça a decomposição da luz branca da lanterna utilizando o
prisma. Peça que os alunos anotem no caderno todas as cores que conseguem identificar. Se neces-
sário, repita a demonstração até que eles consigam fazer suas anotações. Depois, solicite que com-
partilhem, por meio de uma discussão coletiva, os dados anotados.

Para complementar a discussão da atividade, apresente os seguintes questionamentos na lou-
sa, pedindo que anotem as hipóteses no caderno:

• A que se deve o aparecimento de tantas cores após a passagem da luz branca pelo prisma?

• Como isso pode ser relacionado com o aparecimento do arco-íris após chover e o sol voltar a
brilhar?  

• Na natureza, o que faz a função do prisma para decomposição da luz branca do Sol nas diver-
sas cores que compõem o espectro?

Auxilie-os no levantamento de possíveis explicações para o fenômeno, incentivando o compar-
tilhamento de ideias e a discussão. Em seguida, solicite que façam a pesquisa em sites confiáveis na
internet para buscar a validação ou não das hipóteses levantadas. Avalie se conseguiram entender
o princípio básico do processo de decomposição da luz branca. Se for necessário, tire as dúvidas,
reveja as inadequações existentes em algumas hipóteses e organize o fechamento teórico, revendo,
analisando e integrando a problematização, os questionamentos, as hipóteses viáveis, a demonstra-
ção e as informações obtidas nas pesquisas. Permita que os alunos participem e peça-lhes, que ela-
borem formalmente o conceito aprendido. Chame a atenção para o papel das gotículas de água
dispersas no ar, provenientes da chuva ou de outras fontes, como cachoeiras ou mangueiras, e des-
taque que, na natureza, são essas gotículas que cumprem a função do prisma.
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Informações para o professor

[...]

Por que a luz se decompõe ao passar por um prisma? 

Quando a luz passa de um meio para outro ‒ como do ar para o vidro ou plástico ‒, sua direção muda. 
Esse desvio é chamado refração, e por causa dele enxergamos uma colherinha dentro de um copo com água 
como se estivesse “quebrada”. Essa mudança de direção é devida ao fato de a luz ter velocidades diferentes 
no ar e no vidro ou no plástico. [...]

Fonte: USP. As cores da luz e a sua decomposição. Disponível em: <http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/GREF/
optica12-2.pdf>. Acesso em: 21 out. 2018.

Depois, entregue para cada grupo: uma lanterna com luz branca; folhas de papel celofane de
diversas cores (azul, amarelo, vermelho, púrpura e verde); um béquer ou garrafa de vidro transpa-
rente e não colorizada com água; e uma cartolina branca.

Apresente para a turma as cores primárias pelo modelo de Maxwell (azul, verde e vermelho)
com o auxílio de um projetor multimídia. Depois, peça que façam incidir a luz branca nas folhas de
celofane coloridas, uma de cada vez, tendo como fundo a cartolina branca. 

Após a realização da atividade, solicite que elaborem hipóteses viáveis e que possam ser testa-
das para as questões a seguir. 

Atividades

1. Ao fazerem incidir a luz branca no béquer ou garrafa de vidro com água, tendo a cartoli-
na branca ao fundo, o que observaram? Por que isso ocorreu? Relacione o ocorrido
com um evento natural.

2. Qual cor predominou na cartolina branca quando fizeram incidir a luz branca em cada
folha de celofane? Por quê?

3. Vocês notaram diferenças quando fizeram incidir a luz branca nas folhas de celofane
amarela e púrpura em comparação ao que acorreu quando a fizeram incidir nas folhas
de celofane verde, vermelho e azul? Por que isso ocorreu?

4. Coloque agora as folhas de celofane vermelha e azul. O que ocorre? 

5. Qual o conjunto de duas folhas de celofane (exceto a vermelha) que devem ser utiliza-
do para que seja observada apenas a cor vermelha?

Peça que sigam as etapas e relatem as observações. É fundamental que entendam o fenômeno
que está sendo estudado. Para isso, incentive-os a buscar na internet, em livros e em outras fontes
as respostas para os questionamentos. Dessa forma, eles serão solicitados a validar ou não as hipó-
teses levantadas inicialmente.

Destaque a importância de registrarem as informações relevantes que encontraram, as suas ob-
servações sobre os questionamentos, as dúvidas e dificuldades que tiveram sobre o entendimento
do tema e sobre o encaminhamento da atividade. Proponha que utilizem as informações observa-
das e coletadas para elaborar um relatório técnico a ser entregue na aula seguinte. Especifique que
o registro de informações e a produção de relatórios são atividades frequentemente realizadas por
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cientistas, pois auxiliam na sistematização das observações e na validação das hipóteses levantadas
sobre um determinado experimento. 

Os relatórios produzidos pelos alunos devem ser simples, mas conter os seguintes itens: 

• Cabeçalho: com os dados da aula, do experimento e dos participantes do grupo.

• Objetivo: explicando por que realizaram o experimento. O professor pode, se preferir, definir o
objetivo em sala junto com os alunos.

• Materiais utilizados.

• Métodos: como realizaram os experimentos, ou seja, quais foram os procedimentos. O encami-
nhamento do experimento pode ser ilustrado.

• Discussão: com a apresentação das questões anteriores e suas respectivas respostas, as hipóte-
ses previamente levantadas e conhecimentos que construíram após as pesquisas.

• Conclusões: o que podem concluir diante do que aprenderam na aula.

Recursos para o professor

Luz e cores

Para mais informações leia: 

• LABORATÓRIO DE ACESSO REMOTO EM FÍSICA. Materiais pedagógicos. Teoria física 
sobre a luz, a cor e a visão. Disponível em: <http://nautilus.fis.uc.pt/cec/lar/sara/doc/teoria.pdf>. 
Acesso em: 19 out. 2018.

• USP. e-disciplinas. Absorção e emissão de luz. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3321979/mod_resource/content/1/EXP%204%20Luz
%20-%20Absor%C3%A7%C3%A3o%2C%20emiss%C3%A3o%20e%20espectros%20at
%C3%B4micos%20material%20de%20apoio%202017.pdf>. Acesso em: 21 out. 2018.

Aula 3

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de informática e com o auxílio de equipamento de multimídia. 
Entretanto, pode ser adaptada conforme as condições da escola.

O objetivo dessa aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito das cores e
sua relação com a visão.

Inicie a aula relembrando os alunos sobre as atividades realizadas na aula anterior e faça os se-
guintes questionamentos: 

• Se, em vez das folhas de cartolina brancas, utilizássemos outros objetos coloridos para fazer in-
cidir a luz branca sobre eles, haveria diferença?

• O que poderia ser observado?

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer relações com as observações sobre situações do coti-
diano, a fim de buscar explicações para o problema e levantar hipóteses viáveis sobre essa questão. 

Em seguida, apague as luzes da sala, coloque alguns materiais de cores diferentes, por exem-
plo, um lápis de cor vermelho, uma borracha azul, um estojo amarelo, um apontador laranja e uma
folha sulfite branca dentro de uma caixa que possui um visor e uma lâmpada de luz negra de baixa
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intensidade, como as utilizadas para decoração. Peça que cada aluno vá até a caixa, observe a cor
de cada objeto e anote no caderno. 

Acenda a lâmpada de luz negra e peça que observem novamente a coloração de cada objeto,
deixando a folha branca, por último. Peça que anotem as observações sobre as modificações que
ocorreram após a incidência de luz negra. Em seguida, questione-os:

• Como é a luz de uma lâmpada de luz negra?

• Como é o processo de percepção das cores dos objetos quando se incide a luz sobre eles?

• Houve mudança na percepção das cores dos objetos após a incidência de luz negra? 

• O que ocorreu na folha branca após a incidência de luz negra? Por quê?

• Por que, na luz branca, enxergamos os objetos com certas cores e, quando há a incidência da
luz negra, alguns objetos parecem ter suas cores alteradas?

• No olho humano, existem estruturas capazes de captar estímulos luminosos. Que estruturas
são essas? Elas são capazes de captar a radiação ultravioleta? Qual é a relação da luz negra
com a radiação ultravioleta. Pesquise sobre o que é a “luz negra” e avalie se essa denominação
é adequada para esse tipo de luz.

Recursos para o professor

Luz e cores

Para mais informações leia: 

• PAULA, H. F. Portal do Professor. Fluorescência e radiação ultravioleta. 2014. Disponí-
vel em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54060>. Acesso 
em: 20 out. 2018.

Visão e cores

•VÉRAS, R. Evolução da visão tricromática em primatas. Evolucionismo. 2011. Disponível 
em: <https://evolucionismo.org/rodrigovras/evolucao-da-visao-tricromatica-em-primatas/>. 
Acesso em: 21 out. 2018.

•RIBEIRO, M. C. S. As cores e a visão e a visão das cores. 2011. Disponível em: 
<https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1027/1/As%20cores%20e%20a%20Vis
%C3%A3o%20e%20a%20Vis%C3%A3o%20das%20Cores.pdf >. Acesso em: 21 out. 2018.

Após a problematização e os questionamentos, é necessário validar as hipóteses e avançar na
busca por informações e respostas para elaborar novos saberes e formalizar conceitos. Dessa for-
ma, solicite que façam uma pesquisa para responderem às questões apresentadas e que anotem as
informações coletadas no caderno. Estipule um tempo para a pesquisa. 

Ao final, faça uma discussão com a turma sobre as informações obtidas, a validação das hi -
póteses levantadas e os conhecimentos construídos, aproveitando para sanar dúvidas e corrigir
possíveis enganos de compreensão em um fechamento sobre o tema. Avalie se os alunos com-
preenderam que os cones são as estruturas dos olhos responsáveis pela captação dos estímulos
luminosos, os quais, no cérebro, são interpretados como as cores, e que não houve mudança de
cor das folhas brancas quando se incidiu nelas a luz negra, pois ela emite uma frequência da ra-
diação ultravioleta que não é visível pelos olhos humanos, ou seja, não é captada por eles. Afira
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se eles identificaram que a percepção das cores é resultado da absorção e reflexão da luz sobre os
objetos observados.  

Aproveite esse momento de discussão e solicite que os alunos discutam também os dados do
relatório científico que elaboraram. E recolha-os ao final da aula como atividade avaliativa. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, atividades, relatórios e anotações no caderno. Todas
essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões
que não ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifi-
que se os alunos elaboraram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos dis-
cutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Uma camiseta vermelha monocromática está sendo iluminada por uma luz branca. Seu
colega de classe afirma que vocês enxergam a camiseta vermelha, pois ela absorve
essa cor do espectro de luz. Ele está correto na afirmação que fez? Justifique.

2. Saindo da escola, Pedro e Leandro observaram um arco-íris no céu e se perguntaram
como ele era formado. Supondo que você pudesse ajudá-los, explique como é formado
o arco-íris.

Respostas
1. A afirmação está incorreta. Ao visualizarmos uma determinada cor em um objeto, essa cor será a

mesma cor da luz que o objeto está refletindo. Logo, se a camiseta é vermelha monocromática e
a enxergamos dessa forma quando fazemos incidir sobre ela uma luz branca, significa que a cor
do espectro de luz vermelha é a que ela está refletindo, absorvendo as demais cores.

2. A luz do Sol é uma radiação de luz branca formada por várias cores. Quando essa luz incide
em gotas de água presentes na atmosfera, após um dia chuvoso, os raios luminosos pene-
tram nelas e são refratados, sofrendo assim a dispersão. O feixe de luz colorido, dentro da
gota, é refletido na superfície interna dela e sofre novo processo de refração, o que provoca a
separação das cores que um observador consegue ver.  O mesmo poderia ser feito,  para
exemplificar, utilizando um prisma transparente e uma luz branca, em vez das gotas de chu-
va e da luz solar, respectivamente. 
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Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo per-

mite ao aluno refletir sobre a própria aprendizagem e, assim, ele pode procurar formas eficazes de
obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atu-
ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias ca-
pacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento,
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os cri-
térios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

A autoavaliação é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem. Ela motiva o de-
senvolvimento das  responsabilidades  individuais  e  ressalta a importância do empenho para o
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às  habilidades selecionadas
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Relacionei a luz branca e às cores?

Identifiquei a relação entre as cores e a visão?

Compreendi as atividades experimentais realizadas?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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2. Radiação eletromagnética no nosso dia a dia

Objetivos de aprendizagem
Objeto de 

conhecimento
Habilidade

• Identificar e reconhecer equipamentos 
que utilizam a radiação eletromagnética.

• Conhecer os processos de transmissão e 
recepção de imagem e som, 
relacionando-os às radiações 
eletromagnéticas.

• Investigar a evolução dos meios de 
comunicação e suas implicações na vida 
humana.

• Radiações e 
suas aplicações 
na saúde

EF09CI05 – Investigar os principais 
mecanismos envolvidos na transmissão 
e recepção de imagem e som que 
revolucionaram os sistemas de 
comunicação humana.

Recursos para o professor

• UNEP. Radiações: efeitos e fontes. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
2016. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7790/-
Radiation_Effects_and_sources-2016Radiation_-_Effects_and_Sources_PT.pdg.pdf.pdf?
sequence=13&isAllowed=y>. Acesso em: 1 out. 2018.

• QUEIROZ, G.; BARBOSA-LIMA, M.C.; SANTIAGO, R.; VIANA, J. C. Luz: ciência, arte e 
ensino de Física. 2005.

• SILVA, M. F. F da. Esclarecendo o significado de “cor” em física. Física na Escola, v. 8,
n. 1, p. 25-26, 2007.

• STEFFEN, C. A. Instituto Nacional de pesquisas Espaciais. Divisão de Sensoriamento 
Remoto. Introdução ao sensoriamento remoto. s/d. Disponível em: www3.inpe.br/unidades/cep/
atividadescep/educasere/apostila.htm. Acesso em: 21 out. 2018.

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
Quando falamos em radiação, é comum a associarmos com algo prejudicial à saúde ou perigo-

so à nossa vida. Na verdade, os “materiais radioativos e a sua radioatividade existiam na Terra 
muito antes que a vida surgisse”, ou seja, já se encontravam no espaço antes mesmo da origem do 
universo (UNEP, 2016, p. 3).

É possível esquecermos que estamos expostos diariamente à radiação, ou seja, à emissão e pro-
pagação de energia de um ponto a outro e que muitos aparelhos utilizam a radiação eletromagnéti-
ca para funcionarem. Nosso dia a dia está repleto deles  e,  por consequência,  da radiação que 
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emitem, como os celulares, os satélites etc. Para entendê-la, precisamos abordar algumas noções 
básicas. A radiação nada mais é do que a emissão e a propagação de energia de um ponto a outro, 
seja no vácuo ou em um meio material. Isso pode ocorrer por meio de fenômenos ondulatórios ou 
por partículas com energia cinética. 

De maneira geral, podemos definir a radiação eletromagnética como aquela proveniente de on-
das eletromagnéticas. Elas modificaram significativamente nossas vidas, e por isso, vamos estudá-
las nesta sequência didática.

Dicas de organização ou cuidados
• Providenciar projetor multimídia para apresentar as imagens sugeridas.

• Reservar a sala de informática.

• Produzir previamente a caixa com luz negra de baixa intensidade, como as decorativas de 35W, que será 
utilizada na aula.

• Verificar a possibilidade de exposição, na escola, dos materiais produzidos pelos alunos.

Material:
• 1 filme para câmera fotográfica (película fotográfica);

• 6 cartolinas;

• imagens do espaço (ou de planetas) e de satélites espaciais artificiais para projetar;

• lápis de cor e canetas coloridas;

• cola e tesoura sem ponta;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet;

• caixa  de  papelão  com  um  visor  transparente  com  uma  lâmpada  de  luz  negra  de  35W
dentro dela.

Planejamento 

Aula 1 

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de informática e com o auxílio de equipamentos de multimídia. 
Entretanto, pode-se fazer uma adaptação conforme as condições da escola.

O objetivo dessa aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito dos equipa-
mentos que utilizam a radiação, especialmente a eletromagnética, e como contribuíram para mui-
tas das transformações e dos avanços tecnológicos presentes em nossas vidas atualmente. 

Inicie a aula perguntando aos alunos:

• Como vocês acham que era a vida dos nossos avós e demais antepassados sem acesso à inter-
net? Sem celular? Sem GPS? Sem rádio?

• Quem já precisou fazer um exame chamado de raios X de alguma articulação ou parte óssea 
do corpo por tê-la torcido ou quebrado?
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Incentive-os  a  participarem expressando suas  opiniões,  depoimentos  e  concepções  prévias 
para contextualizar o assunto e aproximá-los da temática da aula. 

Depois, apresente uma película fotográfica como aquelas utilizadas em câmeras fotográficas 
que utilizavam filme e de preferência com imagens que possam ser vistas contrapostas à luz. Pro-
vavelmente, alguns alunos nunca tenham tido contato com uma película fotográfica, então passe 
para que possam observá-la. A intenção é que eles percebam, com um exemplo simples, a evolução 
tecnológica que tivemos em nosso dia a dia e comecem a se questionar sobre quais são os motivos 
que explicam essa mudança. Explique e questione-os:

• Até pouco tempo atrás, utilizávamos câmeras fotográficas que necessitavam de filmes. Hoje 
usamos as câmeras digitais, que não requerem mais esse dispositivo. Como as câmeras digitais 
funcionam?

Escute suas respostas e depois apresente imagens do espaço ou de outros planetas com a ajuda 
de um projetor multimídia. Escreva as questões a seguir na lousa e peça que os alunos as copiem 
no caderno. Leia-as em voz alta, certificando-se que eles entendam a proposta e incentive-os a co-
meçarem a pensar sobre elas:

• Quais são os equipamentos que captam essas imagens? Como é possível termos acesso a elas?

• Todos adoram o wi-fi, certo? Mas como é possível nos conectarmos à internet sem um cabo de 
acesso? Foi sempre assim?

• Considerando os computadores que se conectam à internet por meio de um cabo, como essa 
conexão é possível?

• Quando utilizamos nosso celular para ligarmos para alguém que está muito distante de nós, 
como a pessoa pode nos ouvir?

• Um dos objetos criados para o nosso conforto foi o controle remoto. Como, apertando um bo-
tão dele, podemos controlar a mudança de canal da TV ou de volume?

• Se o micro-ondas não tem fogo, como ele pode aquecer, cozinhar e até fritar os alimentos?

• Vocês consideram que a utilização da radiação revolucionou nossa comunicação e nossas vidas?

Incentive-os a pensar nas questões que envolvem aspectos do cotidiano, a fim de tentar ex-
plicá-las com as próprias concepções e conhecimentos prévios. Retome com os alunos o significado 
e a importância do entendimento do problema (problematização), dos questionamentos e do le-
vantamento de hipóteses em ciências e de como devem proceder para elaborarem hipóteses viáveis 
e passíveis de validação, dentro das possibilidades de experimentação com fins didáticos. 

Recursos para o professor

Entendendo um pouco mais sobre hipóteses na ciência

• OLIVEIRA, D. R. A. Hipótese, teoria ou lei? 2015. Universo racionalista. Disponível em: 
<https://universoracionalista.org/hipotese-teoria-ou-lei>. Acesso em: 21 out. 2018.

• PRAIA, J. et al. A hipótese e a experiência científica em educação em ciência: contributos 
para uma reorientação epistemológica. Ciência & Educação, v. 8, n. 2, p. 253-262, 2002. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v8n2/09.pdf>. Acesso em: 21 out. 2018.

• SABER e na CIÊNCIA. Equívocos acerca da ciência. Disponível em: 
<http://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/pedagogia/equivocos.php>. Acesso em: 21 out. 2018.
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Aproveite a sala de informática e peça que, em duplas, realizem pesquisas que os auxiliem 
nas buscas e na construção das respostas no caderno. Peça que também selecionem imagens para 
posteriormente imprimi-las. Oriente-os que busquem em jornais, revistas e  sites imagens sobre os 
equipamentos pesquisados e/ou como funcionam. Reforce que eles deverão trazer as imagens em 
slides ou impressas, caso necessário, e informações para a aula seguinte. 

Aula 2

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de aula e que o professor reúna cartolinas e materiais de apoio para 
confecção de cartazes, como canetas coloridas, lápis de cor, cola, tesoura e imagens dos equipamentos que 
utilizam radiação eletromagnética, pesquisados pelos alunos na aula anterior. 

O objetivo dessa aula é que os alunos elaborem cartazes que sintetizem o que aprenderam so-
bre a radiação nos equipamentos atuais e pesquisados na aula anterior.

Inicie a aula lembrando os alunos sobre os resultados obtidos na pesquisa feita na aula ante -
rior. Peça que se organizem em seis grupos. A quantidade de integrantes deverá atender ao nú -
mero total de alunos presentes, mas procure evitar que haja mais de sete alunos por grupo. Esse  
cuidado privilegia a participação e o envolvimento de todos durante a atividade. 

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, colaboração, 
desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais.

Informe que cada grupo deverá escolher um dos temas abaixo para produção de um cartaz:

• Tema 1: Acesso à internet (via cabo e wi-fi).

• Tema 2: Exame de raios X.

• Tema 3: Controle remoto.

• Tema 4: Satélites artificiais (no espaço).

• Tema 5: Rádio.

• Tema 6: Celulares: como falamos e somos ouvidos.

Explique que os cartazes devem trazer informações sobre como esses equipamentos e proces-
sos funcionam, com base na explicação da radiação eletromagnética. Ressalte que será importante 
que os cartazes sejam chamativos e explicativos, utilizando criatividade para isso. Eles poderão, 
ainda, utilizar e compartilhar entre si as imagens coletadas, conforme orientação final da aula ante-
rior. Oriente-os a montar os cartazes considerando a apresentação que farão na aula seguinte.

Ao final da aula, recolha os cartazes e incentive-os a continuar, extraclasse, a organização da 
apresentação para a aula seguinte. 
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Aula 3

Dicas de organização

Sugere-se que a atividade ocorra na sala de aula e que o professor reúna os cartazes produzidos pelos 
alunos na aula anterior. Indica-se que seja feita a análise prévia dos cartazes, para correção de possíveis erros 
conceituais durante a aula. Verifique a possibilidade de expor os cartazes em algum local da escola.  

O objetivo dessa aula é que os alunos apresentem os cartazes produzidos e discutam, coletiva-
mente, os conhecimentos construídos.

Inicie a aula solicitando que eles se reúnam novamente nos mesmos grupos da aula anterior e 
entreguem seus respectivos cartazes. Disponibilize dez minutos para que organizem como será fei-
ta a apresentação. 

Em seguida, solicite que os grupos apresentem, um de cada vez, suas produções e comparti-
lhem os conhecimentos sobre os diferentes equipamentos e processos. 

Aproveite a discussão e as apresentações para sanar dúvidas, corrigir possíveis erros concei-
tuais e verificar se eles compreenderam como a radiação eletromagnética revolucionou a comu-
nicação humana. É importante avaliar se entenderam e abordaram: 

• como se dá o funcionamento dos equipamentos e processos que utilizam a radiação; 

• como, por meio da radiação, eles funcionam, envolvendo propagação de som e imagem a par-
tir deles;

• a importância desses equipamentos para a vida humana. 

Se possível, ao final da aula, exponha os cartazes produzidos pelos alunos em algum espaço
da escola. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, cartazes, atividades e anotações no caderno. Todas essas 
produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não 
ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os 
alunos elaboraram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em 
sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Explique com detalhes como funciona o aparelho denominado "rádio", que emite ondas 
sonoras após converter ondas de rádio captadas pelo aparelho.
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2. Podemos afirmar que a radiação, especialmente a eletromagnética, contribui para a 
melhoria da vida da humanidade no decorrer do tempo? Justifique.

Respostas
1. Uma estação de rádio gera uma onda eletromagnética em uma determinada frequência para 

uma antena própria, que emite uma radiação. Essa onda eletromagnética é transportada até 
chegar à antena receptora. A antena receptora capta a onda eletromagnética de determinada 
frequência. No interior do rádio, essas ondas são transformadas em vibrações mecânicas, 
que constituem o som propriamente dito.

2. Sim, pois com a descoberta dela e o entendimento de como utilizá-la, pudemos desenvolver 
satélites artificiais que captam imagens do espaço e as enviam à Terra, os celulares e computa-
dores, que auxiliam na nossa comunicação, os micro-ondas e controles remotos, que propor-
cionam comodidade às nossas vidas, além dos avanços médicos, como o exame de raios X.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo 

permite ao aluno refletir sobre a própria aprendizagem e, assim, ele pode procurar formas efi -
cazes de obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que 
estão atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas  
próprias capacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoco -
nhecimento, como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o apren-
dizado dos conteúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação  
no processo. Os critérios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor 
e alunos.

A autoavaliação é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem. Ela motiva o de-
senvolvimento das  responsabilidades  individuais  e  ressalta a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às  habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



169

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o conceito de radiação eletromagnética?

Identifiquei alguns dos usos da radiação eletromagnética no dia a dia?

Relacionei a radiação eletromagnética com o desenvolvimento de avanços 
tecnológicos e melhoria da qualidade da vida e da comunicação?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Referências
OLIVEIRA, D. R. A. Hipótese, teoria ou lei? Universo Racionalista. 2015. Disponível em:
<universoracionalista.org/hipotese-teoria-ou-lei/>. Acesso em: 14 out. 2018.

PRAIA, J. et al. A hipótese e a experiência científica em educação em ciência: contributos para uma 
reorientação epistemológica. Ciência & Educação, v. 8, n. 2, p. 253-262, 2002. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/ciedu/v8n2/09.pdf>. Acesso em: 21 out. 2018.

QUEIROZ, G.; BARBOSA-LIMA, M. C.; SANTIAGO, R.; VIANA, J. C. Luz: ciência, arte e ensino de 
Física. 2005.

SILVA, M. F. F da. Esclarecendo o significado de “cor” em física. Física na Escola, v. 8, n. 1, p. 25-26, 
2007.

UNEP. Radiações: efeitos e fontes. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2016. Dis-
ponível  em:  <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7790/-Radiation_Effects_ 
_and_sources-2016Radiation_-_Effects_and_Sources_PT.pdg.pdf.pdf?sequence=13&isAllowed=y>. 
Acesso em: 21 out. 2018.
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3. Entendendo a radiação eletromagnética 

Objetivos de aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidade

• Reconhecer o funcionamento de 
aparelhos tecnológicos com base nas 
radiações eletromagnéticas, bem como 
relacionar os tipos de radiação 
envolvidos nesses aparelhos 
considerando sua frequência e fontes.

• Categorizar as radiações 
eletromagnéticas de acordo com suas 
frequências e fontes.

• Analisar os desdobramentos da 
aplicação tecnológica das radiações em 
uma perspectiva socioambiental.

• Radiações e 
suas aplicações 
na saúde

EF09CI06 – Classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas frequências, 
fontes e aplicações, discutindo e 
avaliando as implicações de seu uso em 
controle remoto, telefone celular, raio X, 
forno de micro-ondas, fotocélulas etc.

Recursos para o professor

• QUEIROZ, G.; BARBOSA-LIMA, M. C.; SANTIAGO, R.; VIANA, J. C. Luz: ciência, arte e 
ensino de Física. 2005.

• UNEP. Radiações: efeitos e fontes. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2016. 
Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7790/-
Radiation_Effects_and_sources-2016Radiation_‒_Effects_and_Sources_PT.pdg.pdf.pdf?
sequence=13&isAllowed=y>. Acesso em: 21 out. 2018.

• SILVA, M. F. F da. Esclarecendo o significado de “cor” em Física. Física na Escola, v. 8, n. 1, 
pp. 25-26, 2007.

Número de aulas
3 aulas

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
Estamos expostos diariamente à radiação eletromagnética, como quando utilizamos o forno

micro-ondas, nossos celulares e câmeras digitais. De maneira geral, podemos definir esse tipo de
radiação como aquela proveniente de ondas eletromagnéticas. 

Ribeiro e Pessoa (2007, p. 17) afirmam que “consumo desenfreado e o uso intensivo de alguns
tipos de tecnologias, como é o caso dos computadores e telefones celulares, pode vir a se tornar um
sério problema ambiental”, o que envolve os equipamentos e processos que se utilizam da energia
eletromagnética. Segundo os autores, “todos os organismos são sensíveis a energias eletromagnéti-
cas [...]. Uma alteração ocasionada por uma radiação artificial, quero assim dizer aquela criada e
desenvolvida pelo ser humano, pode produzir mudanças biológicas consideráveis em nossa saú-
de” (idem, p. 21).
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Diante disso, discutiremos um pouco mais nesta sequência didática a utilização da radiação
eletromagnética e as possíveis consequências socioambientais delas.

Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia para apresentar as imagens sugeridas.

• Reservar a sala de informática.

• Testar previamente os experimentos sugeridos para assegurar e certificar o bom desenvolvimento e 
encaminhamento pedagógico.

• Providenciar a impressão dos materiais produzidos pelos alunos.

• Verificar a possibilidade de divulgação dos materiais produzidos, na escola ou em meios digitais.  

Material:
• Projetor multimídia.

• Computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Sugere-se que as aulas ocorram na sala de informática e com o auxílio de equipamentos de multimídia. 
Entretanto, pode-se fazer uma adaptação conforme as condições da escola. 

O objetivo dessa aula é explorar e promover o conhecimento dos alunos a respeito das radia-
ções, especialmente eletromagnéticas, suas fontes e usos. 

Inicie a aula perguntando aos alunos:

• Alguém já fez um exame popularmente chamado de raios X? Vocês repararam que os profissi-
onais que acompanham esses exames utilizam um colete pesado e, em alguns casos, também
temos de utilizá-lo para fazer o exame?

• Além do exame de raios X, em que outras atividades ou outros equipamentos utilizamos radi-
ação no nosso dia a dia?

• Será que todos os equipamentos que citaram utilizam radiações iguais?

• A quais fontes de radiação estamos expostos em nosso dia a dia?

Incentive-os a participarem expressando suas opiniões e respostas, para aproximá-los da te-
mática da aula. Em seguida, apresente algumas imagens de equipamentos que utilizam radiação
eletromagnética, como celular, controle remoto e micro-ondas, para ajudá-los na busca por explica-
ções para os questionamentos presentes nas problematizações. Faça um diagnóstico de suas con-
cepções  prévias,  incentive  o  levantamento  de  hipóteses,  e  estimule-os  a  pensar  em  fontes  de
radiação artificiais. 

Apresente  uma  imagem  que  expresse  as  diferentes  frequências  de  ondas  eletromagnéticas.
Aproveitando a sala de informática, solicite que os alunos façam pesquisas para auxiliar na validação
de hipóteses e na construção de saberes sobre os equipamentos que utilizam as principais faixas de
frequência de ondas. Para isso, deverão elaborar, no caderno, um desenho semelhante à imagem
apresentada pelo professor, indicando nela os equipamentos que utilizam as faixas de frequências.
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Informações para o professor

Frequência de ondas eletromagnéticas 

O objetivo da atividade é que os alunos percebam que os equipamentos utilizam diferentes frequências de
ondas, sabendo categorizá-las. Como são diferentes, emitem radiações também diferentes. 

Chame a atenção para que observem as frequências e fontes das radiações eletromagnéticas de aparelhos 
utilizados no cotidiano, como o controle remoto, raios X e micro-ondas.

Luis Moura

Em seguida, organize os alunos em duplas ou em trios, conforme a disponibilidade de acesso
aos computadores da escola, para pesquisar:

• Quais são as fontes de radiação (naturais e artificiais)?

• Onde e para que as usamos em nossas vidas?

• Quais os tratamentos médicos que envolvem uso de radiação?

Solicite que os alunos anotem as informações no caderno. 

Recursos para o professor

Para mais informações sobre fontes de radiação, leia: 

• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Notícias. Efeitos da radiação de telefonia celular 
preocupam os membros do Consema. Disponível em: 
<http://www2.ambiente.sp.gov.br/noticias/2002/11/14/efeitos-da-radiacao-de-telefonia-celular-
preocupam-os-membros-do-consema/>. Acesso em: 21 out. 2018. 

• UNEP. Radiação: efeitos e fontes. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/7790/-Radiation_Effects_and_sources-2016Radiation_-_Effects_and_
Sources_PT.pdg.pdf.pdf?sequence=13&isAllowed=y>. Acesso em: 21 out. 2018.
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Depois de realizarem as pesquisas, discuta com os alunos os resultados, questionando-os:

• A utilização de radiação pode ser classificada como favorável em qualquer situação? O uso de
celulares pode ser prejudicial?

• Quais os benefícios e malefícios dos raios X, raios UV e raios gama ao organismo?

• A radiação pode trazer danos à nossa saúde e ao ambiente de algum modo?

Ouça as respostas, verifique se os alunos conseguem identificar os benefícios e malefícios das
radiações. Afira se comentam que certos tipos de radiação eletromagnética que possuem alta ener-
gia podem ser nocivos ao ser humano e ao ambiente, como o excesso de raios X, raios UV de alta
intensidade e raios gama. Faça uma breve discussão sobre o tema comentando, por exemplo, o au-
mento de incidência de raios UV no planeta e o aquecimento global, incidência de câncer de pele e
problemas de visão. No caso do uso de celulares, verifique se os alunos, em suas pesquisas, desco-
briram que ainda não há consenso sobre as radiações emitidas pelos celulares causarem ou não
prejuízos à saúde humana, mas que alguns pesquisadores sugerem que a exposição constante a es-
ses aparelhos pode estar relacionada a surgimento de câncer e catarata.

Em seguida, organize os alunos em dez grupos. Procure evitar que haja mais de sete alunos
por grupo. Dessa forma, é possível promover maior participação e compartilhamento entre os es-
tudantes e uma interação ativa com o conteúdo. 

Dicas de organização

Incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento 
dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e competências conhecidas, aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove compartilhamentos, colaboração, 
desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. É importante que cada grupo fique responsável por elaborar
uma matéria sobre cada temática, para que, ao final, quando reunidas, configurem um jornal com diferentes 
informações sobre a temática. 

Oriente que cada grupo elabore uma matéria informativa, como se fosse para um jornal ou re-
vista, sobre algum dos tópicos abaixo, e discutidos durante a aula. Depois, as matérias deverão ser
organizadas para compor um jornal. Sugere-se o nome “O Jornal do 9º ano” ou o professor pode
adaptar como desejar.

Tópicos para a matéria informativa:

1. Radiação eletromagnética: suas fontes.

2. Radiação eletromagnética: os equipamentos que usamos no dia a dia.

3. Radiação eletromagnética: usos na medicina e na ciência.

4. Radiação eletromagnética: desastres socioambientais associados.

5. Radiação eletromagnética: como diminuir os impactos à saúde e ao ambiente.

Recursos para o professor

Para mais informações sobre fontes de radiação, leia as páginas 11 a 48 de:

• UNEP. Radiação: efeitos e fontes. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/ 
20.500.11822/7790/-Radiation_Effects_and_sources-2016Radiation_-_Effects_and_Sources_PT.pdg.pdf.pdf?
sequence=13&isAllowed=y>. Acesso em: 21 out. 2018.
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Informe-os que a matéria deverá ter: título; subtítulo; um texto informativo com no mínimo
300 palavras e no máximo 600; e imagens com fontes. Oriente os alunos a inserirem fontes das ima-
gens utilizadas de forma padronizada, colocando abaixo da imagem um título que a caracterize e o
link de onde a retiraram.

Caso não haja tempo hábil, proponha que os alunos finalizem as produções como atividade ex-
traclasse a ser entregue na aula seguinte.  

Aula 3

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de aula e que o professor verifique a possibilidade de imprimir o 
jornal produzido pelos alunos para distribuir aos demais estudantes. Outra possibilidade é transformá-lo em
uma versão digital a ser divulgada no site, rede social ou blog da escola.

O objetivo dessa aula é que os alunos apresentem as matérias produzidas e discutam, coletiva-
mente, os conhecimentos construídos.

Inicie a aula solicitando aos grupos que apresentem suas produções e compartilhem os conhe-
cimentos sobre radiação eletromagnética. As apresentações deverão ser breves, com aproximada-
mente 10 minutos para cada grupo, já que os temas apresentam diversas convergências, ou seja,
todos se relacionam à radiação eletromagnética. 

Aproveite a discussão e as apresentações para sanar dúvidas e corrigir possíveis erros concei-
tuais. É importante avaliar se os alunos compreenderam a importância da radiação eletromagnéti-
ca para o nosso dia a dia e para avanços tecnológicos, inclusive na medicina, considerando, no
entanto, possíveis danos a nossa saúde, como no uso excessivo de celulares, rádios e televisores e
também em desastres ambientais. 

Ao final da aula, recolha as matérias e comprometa-se a organizá-las, estruturando “O Jornal
do 9º ano”, que deverá ser divulgado, pelo professor e pelos alunos, para o restante da escola. A di-
vulgação poderá ser impressa, caso haja a possibilidade, ou disponibilizada em meio digital (site,
rede social ou blog da escola). Incentive os alunos a divulgarem a produção entre os demais alunos
da escola. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, atividades, anotações no caderno e jornal. Todas essas
produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões que não
ficaram claras ou foram mal interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifique se os
alunos elaboraram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discutidos em
sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 
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Questões de avaliação 

1. Em nosso dia a dia, utilizamos muitos equipamentos com radiação eletromagnética. No
entanto, considerando que essa radiação é formada por ondas, é possível afirmar que
todos os equipamentos utilizam a mesma frequência para funcionarem? Justifique.

2. Sabemos que a radiação está presente em nosso cotidiano e que as ondas eletromag-
néticas são há muito tempo utilizadas nos mais diversos equipamentos. No entanto, é
possível afirmar que essas ondas só trazem benefícios? Justifique.

Respostas
1.  Não está correto afirmar que todos os equipamentos utilizam as mesmas frequências para

funcionarem. Cada equipamento é capaz de captar uma faixa de frequência de ondas eletro-
magnéticas. Por exemplo, a frequência de onda utilizada por um rádio é diferente da utiliza-
da por um micro-ondas. 

2. Não, pois elas também podem trazer danos e prejuízos à saúde e ao ambiente. Em alguns
casos, a radiação pode ser prejudicial à saúde, como no uso frequente de exames de radio-
grafia e na exposição excessiva aos raios UV do Sol, que podem ocasionar o aparecimento
de câncer de pele.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo per-

mite ao aluno refletir sobre a própria aprendizagem e, assim, ele pode procurar formas eficazes de
obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atu-
ando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias ca-
pacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento,
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os cri-
térios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

A autoavaliação é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem. Ela motiva o de-
senvolvimento das  responsabilidades  individuais  e  ressalta a importância do empenho para o
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às  habilidades selecionadas
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Relacionei as frequências às fontes das radiações eletromagnéticas de 
aparelhos utilizados no cotidiano?

Identifiquei os usos e fontes da radiação eletromagnética no dia a dia?

Reconheci que a radiação eletromagnética também pode ser prejudicial
à saúde humana e ao ambiente?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adquiri -
das pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem  
como seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de dez questões: cinco discursivas e cinco  
de múltipla escolha.

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular 
(BNCC) referente às seguintes habilidades:

• EF09CI04 ‒ Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem 
ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está re -
lacionada também à cor da luz que o ilumina.

• EF09CI05 ‒  Investigar  os  principais  mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de 
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.

• EF09CI06 ‒ Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, 
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raios X, 
forno de micro-ondas, fotocélulas etc.

Ao final, há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de 
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem 

3o Bimestre

Nome: _________________________________________________________ Ano/Turma: _____

Data: ______ / ______ / _______ Professor(a): _______________________________________

1. Leia o trecho abaixo:

Na sala de aula, a professora realizou um experimento com um prisma transparente. Fez 
incidir nele uma luz branca e pediu que os alunos dissessem o que tinham observado. 

Assinale a alternativa que aponte corretamente o que os alunos viram.

a) Quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração dela, sendo visível um es-
pectro de cores diferentes. 

b) Quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração dela, sendo visível a mes-
ma coloração de luz que foi incidida.

c) Quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a reflexão dela, sendo visível a mes-
ma coloração de luz que foi incidida.

d) Quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração dela, sendo visível uma 
luz negra.

e) Quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a absorção dela, sendo visível uma 
luz negra.

2. Leia o trecho abaixo.

No olho humano, há várias estruturas, cada uma com uma função específica. Algumas 
são responsáveis diretamente pela captação de frequências específicas da luz visível 
que nos faz perceber as cores.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a estrutura com sua função.

a) Os cones têm a capacidade de reconhecer a luminosidade, enquanto os bastonetes 
são responsáveis pela percepção das cores.

b) Os bastonetes têm a capacidade de reconhecer a luminosidade, enquanto os cones 
são responsáveis pela percepção das cores.

c) O cristalino tem a capacidade de reconhecer a luminosidade, enquanto os cones são 
responsáveis pela percepção das cores.

d) O cristalino tem a capacidade de reconhecer a luminosidade, enquanto os bastone-
tes são responsáveis pela percepção das cores.

e) Os bastonetes têm a capacidade de reconhecer a luminosidade, enquanto o cristali-
no é responsável pela percepção das cores.
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3. Após uma chuva, quando o Sol volta a brilhar, podemos nos deparar com um belo arco-
íris no céu. Relacione o fenômeno com a incidência de luz branca em um prisma e ex-
plique como ele é formado.

4. Leia o trecho abaixo:

A radiação eletromagnética  revolucionou nossa vida em sociedade.  Pudemos com-
preender melhor os elementos do espaço, nos locomover com mais facilidade e, princi -
palmente, nos comunicarmos com pessoas nos mais distantes lugares de forma mais 
eficiente e rápida.

Entre as alternativas abaixo, qual delas representa os equipamentos que estão relacio-
nados à mudança expressiva na nossa comunicação, graças à utilização de radiação 
eletromagnética:

a) TV, rádio e micro-ondas.

b) TV, rádio e GPS.

c) TV, rádio e automóvel.

d) TV, rádio e celular.

e) TV, rádio e Raios X.

5. “Radiação eletromagnética” pode ser uma expressão que assusta as pessoas, pois mui-
tas desconhecem o que ela significa e como é utilizada em nosso cotidiano. É verdade 
que ela está em nossas vidas diariamente, seja para possibilitar a comunicação, seja 
para auxiliar com a localização ou melhorar nossa qualidade de vida e nossa saúde. 

Diante de tantos usos da radiação eletromagnética, é correto afirmar que todos os equi-
pamentos utilizam a mesma frequência de onda para funcionar? Explique citando um 
aparelho que faça uso dessa tecnologia. 

6. Leia o trecho abaixo:

Diariamente, estamos em contato com a radiação eletromagnética. Até quando senta-
mos para ver TV ela está lá, seja para transmissão dos sinais daquilo a que estamos 
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assistindo, seja pela possibilidade de usarmos o controle remoto. Porém, geralmente 
não pensamos “de onde ela vem”, ou seja, quais são as fontes dessa radiação.

Assinale a alternativa correta sobre as fontes de radiação eletromagnética.

a) As fontes de radiação eletromagnética são exclusivamente terrestres.

b) As fontes de radiação eletromagnética estão em corpos no espaço.

c) As fontes de radiação eletromagnética são exclusivamente naturais.

d) As fontes de radiação eletromagnética são exclusivamente artificiais.

e) As fontes de radiação eletromagnética são artificiais ou naturais, encontradas na Ter-
ra e no espaço.

7. A utilização da radiação eletromagnética em nosso dia a dia não se restringe à comuni-
cação. Ela também é utilizada na saúde. Dê um exemplo e explique-o.

8. Cite e explique uma consequência prejudicial à saúde humana da utilização dos equi-
pamentos com radiação eletromagnética.

9. Leia o trecho abaixo:

Nossos hábitos diários e alguns usos da radiação podem ser prejudiciais aos seres vi -
vos, inclusive aos seres humanos e ao ambiente. Novos estudos tentam evidenciar 
quais são esses prejuízos, para que possamos repensar nossas ações. 

Assinale a alternativa que afirme corretamente a relação entre o uso do equipamento e 
o possível prejuízo:

a) Os celulares podem causar prejuízos diretamente à saúde quando utilizados poucas 
vezes.

b) Os celulares podem causar prejuízos diretamente à saúde quando utilizados com 
frequência.

c) Os celulares podem causar prejuízos diretamente ao ambiente quando utilizados 
com frequência.
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d) Os fornos de micro-ondas podem causar prejuízos diretamente ao ambiente quando 
utilizados com frequência.

e) Os micro-ondas podem causar prejuízos diretamente à saúde quando utilizados pou-
cas vezes.

10. Quando olhamos para um objeto colorido, por exemplo, uma camiseta vermelha, di-
zemos, popularmente, que a cor da camiseta é vermelha. No entanto, sabemos que 
a coloração que enxergamos nela se deve à incidência e à reflexão da luz. Explique  
esse processo.

Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar o que ocorre ao se fazer incidir luz branca num prisma transparente, percebendo a forma-
ção do espectro de cores devido à refração.

Habilidade desenvolvida: EF09CI04

Resposta: alternativa a.

Distratores

b) A alternativa está incorreta, pois, quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração 
dela, o que possibilita a visualização de várias cores diferentes da luz incidida.

c) A alternativa está incorreta, pois, quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração 
dela.

d) A alternativa está incorreta, pois, quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração dela, 
o que possibilita a visualização do espectro de cores, ao invés de cor branca como indicado.

e) A alternativa está incorreta, pois, quando a luz branca passa pelo prisma, ocorre a refração 
dela, o que possibilita a visualização do espectro de cores. 

Comentários e reorientações

É possível que haja uma confusão sobre o que ocorre ao se fazer incidir a luz branca num prisma 
transparente. Se o aluno assinalou as alternativas b, d ou e, é provável que ele não tenha se apropria-
do do conhecimento sobre a formação do espectro de cores; se ele assinalou a alternativa c, possivel-
mente  não compreendeu o  que é  refração.  Realize  com os  alunos  o  experimento  utilizando o 
prisma e fazendo incidir nele a luz branca. Solicite que anotem o que observaram e, depois, expo-
nham em uma discussão coletiva. 
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Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as estruturas do olho humano responsáveis, diretamente, pela percepção das cores.

Habilidade desenvolvida: EF09CI05

Resposta: alternativa b. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois, ao contrário do que foi afirmado, são os  bastonetes que 
têm a capacidade de reconhecer a luminosidade, enquanto os cones são responsáveis pela 
percepção das cores.

c) A alternativa está incorreta, pois a função do cristalino é a de fazer com que esses raios lumi-
nosos que chegam ao olho sejam focados de forma nítida.

d) A alternativa está incorreta, pois o cristalino tem a função de focalizar os raios luminosos, 
enquanto os cones são responsáveis pela percepção das cores.

e) A alternativa está incorreta, pois, o cristalino tem a função de focalizar os raios luminosos.

Comentários e reorientações

É possível que haja uma confusão entre as estruturas oculares e as funções que exercem. Se o 
aluno assinalou a alternativa a, é provável que ele não tenha se apropriado das funções, especifica-
mente, dos bastonetes e dos cones; se ele assinalou as alternativas d, c ou e, possivelmente não se 
recorda da função do cristalino. Solicite que os alunos realizem uma pesquisa sobre as estruturas 
oculares e façam um desenho delas no caderno. Em cada uma, eles deverão indicar as funções 
principais. Em seguida, deverão assinalar no desenho, destacando-as com uma caneta colorida ou 
marca-texto as que estão diretamente envolvidas na identificação da luminosidade e das cores. Ao 
final, peça que compartilhem as informações entre si para que, coletivamente, possam corrigir pos-
síveis erros conceituais. 

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Explicar a formação do arco-íris para síntese do conhecimento construído sobre incidência e refração 
da luz.

Habilidade desenvolvida: EF09CI04

Resposta: Tanto no prisma como na água da chuva, ocorre a refração da luz. Após uma chuva, 
gotículas de água permanecem na atmosfera. A luz do Sol é uma onda de luz branca formada por  
várias cores. Dependendo do ângulo de incidência, a luz que incide nas gotículas provoca refração. 
Dentro da gotícula, o feixe de luz colorido é refletido em sua superfície interna sofrendo novo pro-
cesso de refração, motivo pelo qual ocorre a separação das cores que um observador consegue ver.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de luz solar, refração e 
espectro de cores por meio de uma pesquisa realizada por eles sobre esses tópicos. Após as pesqui-
sas, promova uma breve discussão e depois proponha uma atividade prática, utilizando um copo 
com água, uma lanterna de luz branca e uma cartolina branca. Faça incidir a luz no copo com água 
para formar o espectro de cores e peça que os alunos identifiquem as cores que observam.

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os equipamentos que utilizam radiação eletromagnética.

Habilidade desenvolvida: EF09CI05

Resposta: alternativa d. 

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois, ainda que o micro-ondas utilize radiação eletromagnética, 
ele não está envolvido na comunicação. 

b) A alternativa está incorreta, pois, ainda que o GPS utilize radiação eletromagnética, ele não 
está envolvido na comunicação. 

c) A alternativa está incorreta, pois o automóvel não utiliza radiação diretamente para funcio-
nar e não está envolvido na comunicação.

e) A alternativa está incorreta, pois apesar de o raios X utilizarem radiação eletromagnética, ele 
não está envolvido diretamente na comunicação.

Comentários e reorientações

No caso de os alunos assinalarem outra alternativa, verifique se identificaram quais são utiliza-
dos exclusivamente para comunicação. Se assinalaram as alternativas a, b ou e, é provável que não 
tenham compreendido o conceito de comunicação ou se apropriado das funções dos equipamen-
tos; se marcaram a alternativa c, possivelmente não compreenderam quais são os equipamentos 
que, para funcionar, dependem da utilização de radiação eletromagnética. Solicite que realizem 
uma pesquisa sobre os equipamentos que utilizam radiação eletromagnética e anotem no caderno. 
Ao final, peça que compartilhem as informações entre si para que, coletivamente, possam corrigir 
possíveis erros conceituais. 

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as variações de equipamentos e das frequências de ondas eletromagnéticas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI05 e EF09CI06

Resposta: Cada tipo de equipamento utiliza uma faixa de frequência de onda específica para funcio-
nar. Por exemplo, os satélites artificiais utilizam uma faixa de frequência diferente daquela usada pelos 
rádios e celulares, ou seja, não é possível afirmar que os equipamentos utilizam a mesma frequência.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, solicite que façam uma pesquisa sobre as fre-
quências de ondas eletromagnéticas  (retomando a discussão do espectro eletromagnético),  e os 
equipamentos que funcionam em cada uma delas. Proponha a elaboração de cartazes ou slides uti-
lizando o computador para expressar como ocorre a captação do sinal de cada aparelho e a fre-
quência relacionada. Solicite que apresentem seus trabalhos, escute atentamente suas falas e faça as 
correções necessárias.

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Classificar as radiações eletromagnéticas por suas fontes.

Habilidade desenvolvida: EF09CI06

Resposta: alternativa e.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois as fontes de radiação eletromagnéticas não são exclusiva-
mente terrestres. Um exemplo é o Sol. 

b) A alternativa está incorreta, pois as fontes de radiação eletromagnéticas não são exclusiva-
mente de fora da Terra. Temos as antenas que transmitem radiação, o solo que absorve e 
transmite radiação etc. 

c) A alternativa está incorreta, pois as fontes de radiação eletromagnéticas podem ser artificiais, 
como antenas.

d) A alternativa está incorreta, pois as fontes de radiação eletromagnéticas podem ser, tam-
bém, naturais, como o Sol.

Comentários e reorientações

Caso os alunos tenham assinalado outras alternativas,  provavelmente não assimilaram que 
existem diferentes tipos de fonte de radiação eletromagnética, como fontes naturais, artificiais, no 
planeta Terra e fora dele. Solicite que pesquisem em seus livros didáticos exemplos de fontes de ra-
diação eletromagnética. Depois, com o auxílio deles, preencha um quadro de modo que cada colu-
na seja destinada a um tipo de fonte de radiação eletromagnética diferente. Após a elaboração do 
quadro, proponha que o copiem no caderno e faça uma breve retomada do conteúdo.

Questão 7

Objetivo de aprendizagem

Identificar a utilização da radiação aplicada à saúde. 

Habilidade desenvolvida: EF09CI06

Resposta: Podemos citar como exemplo o exame de radiografia. Ele é feito utilizando os raios X 
para gerar uma imagem de diferentes partes do corpo humano, sendo possível observar fraturas nos 
ossos, ajudar a diagnosticar pneumonias, entre outros usos.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, retome os conceitos de radiação. Peça que rea-
lizem uma pesquisa sobre a utilização dela na saúde, resumindo e apresentando aos colegas os tipos 
de radiação utilizados em exames médicos, como os raios X na radiografia e a radioterapia para o 
tratamento de diversos tipos de câncer.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Identificar os possíveis prejuízos envolvidos na utilização de equipamentos que emitem radiação ele-
tromagnética. 

Habilidade desenvolvida: EF09CI06

Resposta: A utilização frequente e descuidada de equipamentos que utilizam radiação eletro-
magnética gera prejuízos à saúde humana pela interferência das ondas eletromagnéticas nas célu-
las, podendo causar morte celular, aparecimento de tumores, doenças de pele etc. Como exemplo, 
pode-se citar o uso negligente e frequente de exames radiológicos.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, solicite uma pesquisa sobre reportagens e es-
tudos recentes que evidenciam os possíveis prejuízos à saúde humana do uso intensivo e frequente 
de equipamentos que utilizam radiação eletromagnética. Proponha uma roda de discussão e deba-
te para que possam expressar suas ideias e opiniões. Em seguida, solicite que elaborem um texto 
autoral sobre o tema em seus cadernos.

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Identificar possíveis prejuízos à saúde humana e ao ambiente decorrentes da radiação eletromagnética.

Habilidade desenvolvida: EF09CI06

Resposta: alternativa b.

Distratores

a) A alternativa está incorreta, pois os celulares podem ser um risco à saúde quando utilizados 
frequentemente, em vez de poucas vezes.

c) A alternativa está incorreta, pois a utilização de celulares pode ser um risco à saúde humana.

d) A alternativa está incorreta, pois a utilização de micro-ondas pode causar prejuízos direta-
mente à saúde humana.

e) A alternativa está incorreta, pois a utilização frequente de micro-ondas pode causar prejuí-
zos diretamente à saúde humana.
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Comentários e reorientações

Caso os alunos tenham assinalado outra opção, verifique se não foi por descuido durante a  
leitura das alternativas. Releia a pergunta para a turma e ressalte que é proposto identificar a alter-
nativa em que o  uso do  equipamento pode causar  um prejuízo.  Leia  as  alternativas  em voz  
alta e discuta que o uso de aparelhos celulares e micro-ondas é comum em nosso dia a dia e que, embo-
ra suas radiações sejam de baixa frequência, ainda são estudados os possíveis efeitos de seu uso cons-
tante.  Em  seguida,  distribua  uma  cópia  do  texto  Efeitos  biológicos  da  telefonia  celular,  de Betânia 
Bussinger (disponível em:  <www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/f482f5004eb6938089a99bf11fae00ee/ 
artigo.pdf?MOD=AJPERES>, acesso em: 15 out. 2018) e discuta com os alunos as principais infor-
mações do texto. Depois, proponha que eles tentem responder novamente à questão e avalie se 
conseguem identificar que o uso constante de celulares pode ocasionar prejuízos à saúde.

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Compreender sobre a incidência, absorção e reflexão de luz na definição das cores dos objetos.

Habilidade desenvolvida: EF09CI04

Resposta: Ao fazer incidir a luz branca em uma camiseta vermelha, enxergamos a cor verme-
lha, pois a camiseta absorve as demais cores do espectro da luz branca (ou seja, as cores laranja, 
amarela, verde, azul, anil e violeta), ocorrendo a reflexão aos nossos olhos apenas da cor vermelha. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, realize um experimento com eles sobre a in-
cidência e a reflexão das cores da luz. Faça incidir em um objeto colorido a luz branca; depois, faça  
o mesmo com um prisma, questionando-os sobre o que observaram. É importante reforçar que a 
reflexão da cor que enxergamos se deve ao espectro da luz branca, visível na decomposição da luz 
através do prisma. 

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das correspondentes competências e 
habilidades. As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de 
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles 
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar e aprofundar seus estudos 
de Ciências da Natureza e avançar neles, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período 
bimestral por dominar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidade de avançar 
nos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um amplo plano de acompanha-
mento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferenciadas. O aluno com desempe-
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nho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estudos e, 
portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a superar,  
que devem ser mediadas e encaminhadas por você.

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chaves

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

Questão de múltipla escolha.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Relacionou a luz com as cores.

Identificou a relação entre as cores e a visão.

Realizou as atividades experimentais.

Relacionou as radiações eletromagnéticas e suas 
frequências.

Identificou os usos e fontes da radiação eletro-
magnética no dia a dia.

Caracterizou os possíveis prejuízos da radiação 
eletromagnética para o ser humano e o meio
ambiente.

Demonstrou organização e empenho no desen-
volvimento das atividades extraclasse.

Desempenho geral.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: ______________________________________________________  Ano/Turma: _______
Professor(a): _______________________________________ Data: ______ / ______ / _______

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho
Insuficiente (DI)

Desempenho
Suficiente (DS)

Desempenho
Adequado (DA)

Desempenho geral na sequência 
didática 1

Desempenho geral na sequência 
didática 2

Desempenho geral na sequência 
didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Autoavaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Relacionou a luz com as cores.

Identificou a relação entre as co-
res e a visão.

Realizou as atividades experi-
mentais.

Relacionou as radiações eletro-
magnéticas e suas frequências.

Identificou os usos e fontes da ra-
diação eletromagnética no dia a 
dia.
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Autoavaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Caracterizou os possíveis prejuí-
zos da radiação eletromagnética 
para o ser humano e o meio
ambiente.

Demonstrou organização e em-
penho no desenvolvimento das 
atividades extraclasse.

Desempenho geral.

3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem 
de acertos

Uso correto 
dos conceitos

Uso de
palavras-
-chaves

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador 

3o Bimestre

Radiação na medicina
Introdução

O presente projeto visa tornar mais efetivo o entendimento e a aprendizagem dos alunos sobre 
a radiação e como os avanços tecnológicos possibilitaram o uso de radiação na medicina. Além dis-
so, propõe conhecer as aplicações da radiação no diagnóstico e no tratamento de doenças e como 
isso vem auxiliando diversos profissionais da saúde a possibilitarem aumento na expectativa e na 
qualidade de vida dos pacientes.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF09CI07 da disciplina 
de Ciências. Desse modo, é importante que o professor e os alunos compartilhem a organização e a 
execução das atividades.

Entre essas atividades, propõe-se a criação de uma música autoral inédita, ou uma paródia,  
que englobe conceitos sobre radiação. A proposta é que essa música seja apresentada em um sarau 
musical na escola. Já os temas específicos sobre aplicação de métodos que utilizem a radiação na 
medicina poderão ser exibidos em um painel explicativo. Atividades de pesquisa e discussão tam-
bém são propostas para que os alunos possam construir o conhecimento adquirido sobre radiação 
e o avanço tecnológico na aplicação da radiação na medicina e a se apropriar dele.

Como produto final, propõe-se a produção um breve documentário sobre radiação e o seu uso 
na medicina com base no conhecimento que foi construído durante o projeto, bem como produção 
de cartazes e panfletos informativos.

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto Integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF09CI07. Entretanto, é 
necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de Língua Portu-
guesa e Arte no desenvolvimento de ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvol-
vimento completo das demais habilidades a serem desenvolvidas nesse projeto.

Duração
12 aulas.

Produto final
Produção de um breve documentário sobre o uso da radiação na medicina, bem como produ-

ção de cartazes, panfletos informativos e sarau musical.

Temas transversais
Ética; Cidadania; Pluralidade Cultural; Trabalho e Consumo.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



192

Objetivos
• Caracterizar o que é radiação e indicar os tipos de radiação.

• Relacionar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação na medicina.

• Identificar aplicações da radiação na medicina para diagnóstico e tratamentos de doenças.

• Estimular a construção do conhecimento de forma ativa, pesquisa, planejamento, construção e 
revisão de textos.

• Estimular a criatividade e expressões artísticas ao lado dos conhecimentos teóricos acerca da 
radiação na medicina.

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10.

(BNCC, p. 9-10).

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 5, 6, 7 e 8.

(BNCC p. 322).

Competências específicas de Língua Portuguesa
1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10.

(BNCC p. 85).

Competências específicas de Arte
2, 4, 5, 6, 7 e 8.

(BNCC p. 196).

Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do presente projeto e produção do documentário sobre a radiação 

na medicina, assim como de cartazes e panfletos informativos como produto final, ressalta-se a 
importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes componentes curriculares.  
A habilidade EF09CI07 de Ciências tem o objetivo de estimular a construção do conhecimento 
do aluno sobre o uso da radiação em procedimentos de diagnóstico e tratamento de doenças. A 
habilidade EF89LP24 de Língua Portuguesa cria condições para o desenvolvimento da pesquisa 
em textos e as habilidades EF69AR23 e EF69AR35 de Arte criam oportunidade para o desenvol-
vimento de uma música autoral ou paródia que englobe os conhecimentos pesquisados. Já as ha-
bilidades  EF69AR06 e  EF69AR05 de  Arte  e  EF69LP07, EF69LP08 e  EF69LP37 de  Língua 
Portuguesa estão diretamente relacionadas à produção dos cartazes informativos, aos momentos  
de discussão e ao desenvolvimento do produto final desse projeto.
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Disciplina
Objeto de 

conhecimento
Habilidades

Ciências
• Radiações e suas 

aplicações na saúde

EF09CI07 ‒ Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, 
cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

Arte

• Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.

• Materialidades

EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

• Processos de criação

EF69AR23 ‒ Explorar e criar improvisações, composições, 
arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, 
sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 
convencionais ou não convencionais, expressando ideias 
musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.

• Arte e tecnologia

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

Língua
Portuguesa

• Textualização

EF69LP07 ‒ Produzir textos em diferentes gêneros, 
considerando sua adequação ao contexto produção e circulação 
– os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação ‒, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de concordância, ortografia, 
pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc.

• Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo

EF69LP08 ‒ Revisar/editar o texto produzido – notícia, 
reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo 
em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em 
questão, características do gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de 
texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à 
norma culta.
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• Estratégias de produção

EF69LP37 ‒ Produzir roteiros para elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a construção composicional dos 
roteiros.

• Curadoria de 
informação

EF89LP24 ‒ Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das 
questões, usando fontes abertas e confiáveis.

Material:
• livros, textos e revistas para pesquisa e consulta;

• computadores que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• material para desenhos como canetas esferográficas, lápis de cores diferentes, giz de cera de 
cores diferentes, tinta guache etc.;

• cartolinas ou papel kraft;

• celular ou câmera para filmar e fotografar; 

• letra e música da canção Rosa de Hiroshima, de Vinicius de Moraes;

• 1 rolo de fita crepe;

Material complementar para o professor
• Laboratório Didático Virtual.  Radioatividade. Disponível em: <http://www.labvirtq.fe.usp.br/

simulacoes/quimica/sim_qui_radioatividade2.htm>. Acesso em: 21 out.2018.

Trata-se de um site interativo com uma simulação que aborda a história de um garoto que que-
bra o braço e é submetido a uma radiografia. A partir disso, o garoto obtém conhecimento de como 
funcionam os raios X com seu médico e o professor. Dessa forma, o material estimula a construção 
do conhecimento de forma fácil e muito didática sobre os raios X e sua aplicação na medicina. 

• TEIXEIRA, C. V., MASSONI, N. T., VARGAS, G. S. (2017). Raios X: um tema instigante para a 
introdução da Física Moderna e Contemporânea na sala de aula do Ensino Básico. Experiências  
em Ensino de Ciências. Cuiabá, v. 12, n. 2, p. 80-93, 2017.

O texto aborda as características e conceitos em relação aos raios X e como o assunto é tratado 
em sala de aula no ensino básico. Portanto, torna-se um apoio interessante para o planejamento e 
andamento das aulas propostas nesse projeto.

• COELHO DA SILVA, A. Radiações e suas relações com a medicina: uma revisão na área de en-
sino de Física. Investigações em Ensino de Ciências, v. 22, n. 3, 2017.

O texto traz um levantamento sobre aplicações da radiação na medicina que contribuem para a 
compreensão da importância dela nos dias atuais. Além disso, oferece um levantamento biblio-
gráfico de textos científicos que demonstram como a temática é abordada no ensino, contribuindo 
para compor um panorama geral sobre como desenvolver o tema em sala de aula.
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Procedimento

Primeira etapa – Conceitos gerais sobre radiação
Essa etapa tem por objetivo identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre radiação, bem 

como estimular a busca pela construção de novos conhecimentos sobre o tema. 

Aula 1 e 2

Dicas de organização

Providencie previamente livros, textos e revistas sobre radiação para que os alunos possam desenvolver 
sua pesquisa para construção do conhecimento. Caso seja possível, reserve a sala de informática para que 
possam desenvolver a pesquisa na internet.

Nessa primeira etapa, as aulas são divididas em três momentos: 

1) levantamento do conhecimento prévio dos alunos (diagnóstico); 

2) pesquisa; 

3) roda de conversa e discussão. 

Para tanto, estipule cerca de 20 minutos para o momento 1, 50 minuto para o momento 2 e, finalmente,
30 minutos para o desenvolvimento do momento 3. As duas aulas podem ser seguidas ou em dias 
separados, conforme a disponibilidade. 

Inicie a aula na sala de informática escrevendo no centro da lousa a palavra “radiação”. Em se-
guida, incentive uma conversa inicial para estimular as problematizações. Você poderá utilizar as 
questões a seguir, formular outras e propor aos alunos que façam as suas próprias perguntas, dire-
cionando a introdução ao assunto. 

• Já leram algo ou ouviram falar sobre radiação?

• O que é radiação?

• Conhece alguma aplicação da radiação que seja benéfica para o ser humano?  

• A radiação pode prejudicar os seres vivos?

Escute atentamente as concepções prévias dos alunos e anote ao redor de “radiação” as pala-
vras-chave que foram levantadas. Em seguida, proponha uma atividade de pesquisa sobre o tema. 
Norteie a pesquisa com as seguintes questões:

• O que é radiação?

• Quais são os tipos de radiação?

• A radiação é utilizada no cotidiano do ser humano? Em que situações?

• Qual a importância da radiação para os seres vivos?

• Como os conhecimentos sobre radiação possibilitaram avanços tecnológicos?

Durante a pesquisa, caminhe por entre os alunos auxiliando-os e tirando dúvidas. Solicite que 
registrem no caderno as respostas para os questionamentos. 

Convide o professor de Língua Portuguesa a contribuir com outras questões norteadoras da 
pesquisa e auxiliar os alunos durante a interpretação dos textos. 

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em 
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



196

Dicas de organização

Durante as pesquisas, instrua os alunos a buscarem informações em fontes abertas e em diversos sites 
confiáveis, a fim de evitar informações com problemas conceituais. Se não for possível a pesquisa na internet, 
disponibilize para os alunos revistas e textos científicos adequados ao entendimento dos alunos sobre a 
temática estudada, para que contribuam à pesquisa.

Sugestões de leitura para conduzir a pesquisa e a discussão sobre conceitos gerais sobre radiação:

• FIOCRUZ. Radiação. <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html>. Acesso em: 
21 out. 2018.

• CARDOSO, E. de M. Apostila educativa energia nuclear e suas aplicações. Rio de Janeiro: Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, 3. ed., 2012, 52 p. Disponível em: 
<http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf>. Acesso 
em: 21 out. 2018.

Para finalizar, proponha uma roda de conversa e discussão para que possam compartilhar as 
informações obtidas. Durante a discussão, incentive que os alunos a compartilhar possíveis dificul-
dades que tenham tido durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como expressar dúvidas, de-
poimentos  e  opiniões.  Converse  com eles  sobre  o  respeito  com as  opiniões  e  as  dúvidas  dos 
colegas. Espera-se que nesse momento um aluno complemente a pesquisa do outro. Entretanto, es-
teja atento para fazer as adequações conceituais necessárias e aproveite para avaliar a participação. 
Acompanhe o desenvolvimento dessa etapa, certificando-se do entendimento dos alunos. Se neces-
sário, retome as ideias para organizar os conceitos e facilitar a sistematização e a construção dos 
novos saberes pelos alunos.

Para a próxima etapa, organize-se previamente e leve algumas radiografias não identificadas 
que sirvam de apoio para uma roda de conversa e uma discussão em sala de aula.

Segunda etapa – O avanço tecnológico da radiação na medicina
Essa etapa tem como objetivo o aprofundamento do conhecimento dos alunos sobre como o 

avanço tecnológico da radiação vem impactando positivamente a medicina. 

Aulas 3, 4 e 5 

Inicie a aula 3 comentando com os alunos que diversos avanços tecnológicos têm sido muito im-
portantes no campo da medicina, pois permitem o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos 
que melhorem as formas de diagnóstico e tratamento de doenças. Comente ainda que essas técnicas 
desenvolvidas buscam ser cada vez menos invasivas e mais eficientes, priorizando o bem-estar e a qua-
lidade de vida dos pacientes. 

Nesse primeiro momento, valorize as contribuições dos alunos sobre a importância da radia-
ção aplicada à medicina. Para tanto, peça que discutam sobre as radiografias disponibilizadas. Des-
sa  forma,  eles  poderão compreender o  impacto da radiação  e  o  seu valor  para os  exames de 
imagem, como as radiografias, que podem indicar fraturas ósseas, más-formações de coluna, infec-
ções e inflamações pulmonares ou de seios da face, anormalidades no tamanho e forma de alguns 
órgãos, como o coração, fígado, rins, bexiga urinária e o baço. 

Posteriormente, nesse contexto, proponha que os alunos se dividam em cinco grupos para uma 
pesquisa sobre: raios X, ressonância nuclear magnética, radioterapia, cirurgia ótica a laser e infra-
vermelho. Distribua textos, revistas ou livros de sua escolha que abordem os temas. Se possível, 
leve-os até a sala de informática para que possam pesquisar usando fontes abertas e em vários sites 
confiáveis. Direcione-os a pesquisar sobre os seguintes pontos:
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• O que é e como funciona o exame ou tratamento em questão?

• Qual é a importância desse exame ou tratamento para o aumento na qualidade de vida dos pa-
cientes?

• Quando foi inventado ou desenvolvido?

• Como eram os diagnósticos ou cirurgias antes desse procedimento?

• Quais são as vantagens desses procedimentos?

• Quais são as desvantagens desses procedimentos?

Em uma folha de cartolina ou papel kraft, os grupos deverão construir um cartaz informativo 
com os dados obtidos na pesquisa. Convide o professor de Língua Portuguesa para auxiliar com 
questões norteadoras que contribuam para uma boa pesquisa. O professor de Arte pode auxiliar os 
alunos durante o desenvolvimento dos cartazes em relação a estética, posicionamento dos textos e 
eventuais figuras, cores etc.

Para finalizar, instrua os alunos a fixarem seus cartazes na parede. Inicie uma roda de discus-
são em que cada grupo possa apresentar informações, vivências, opiniões e até mesmo dificulda-
des que tenham dito. Estimule as discussões e corrija possíveis problemas conceituais.

Se possível, registre o momento em fotografias e breves vídeos para que possam ser publi -
cados no site ou blog da escola, ou mesmo nas redes sociais da comunidade escolar divulgando 
o projeto.

Terceira etapa – Difundindo o conhecimento sobre
a radiação na medicina

O objetivo dessa etapa é que os alunos utilizem o conhecimento que foi construído anterior-
mente sobre o que é radiação e como ela está inserida na medicina, possibilitado pelos avanços tec-
nológicos,  e  desenvolvam  um  produto  de  intervenção  social  com  o  intuito  de  difundir  o 
conhecimento. Essa etapa busca estimular a criatividade e a capacidade de transposição dos conhe-
cimentos teóricos em expressões artísticas, ou seja, construção de uma música autoral inédita, ou 
uma paródia, que englobe os conteúdos teóricos sobre radiação.  

Aulas 6, 7 e 8

Dicas de organização

Convide os professores de Língua Portuguesa e de Arte para participar do desenvolvimento dessas aulas. 

Providencie previamente celular ou câmera para filmar o documentário e tirar fotografias dos cartazes
e panfletos.

Inicie a aula retomando brevemente os conceitos aprendidos até o momento no projeto. Apro-
veite para tirar possíveis dúvidas. Depois, proponha aos alunos que desenvolvam um produto de 
intervenção social dividido em três partes:

1. Breve documentário: criação e filmagem de um pequeno documentário sobre a radiação e 
sua aplicação na medicina.

2. Panfletos informativos: criação e confecção de panfletos informativos para serem entregues.

3. Cartazes informativos: criação e confecção de cartazes informativos para serem fixados em 
diversos locais da escola.
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Para desenvolvimento do projeto final, sugere-se aos alunos pesquisar e abordar os seguin -
tes pontos:

• O que é radiação e suas particularidades.

• A radiação no dia a dia.

• Como os avanços tecnológicos resultaram no uso da radiação na medicina.

• Aplicações da radiação na medicina (diagnóstico e tratamento).

• Quais as vantagens ou desvantagens do uso de tecnologias que se utilizam de radiação em re-
lação aos procedimentos médicos anteriores.

Dessa forma, reserve a aula 6 para o planejamento e a criação do projeto. Convide o professor de 
Língua Portuguesa para contribuir durante o desenvolvimento ou a análise dos textos dos panfletos 
e cartazes. Em relação ao documentário, instrua-os a elaborarem um rascunho e em conjunto (profes-
sor de Ciências, de Língua Portuguesa e alunos) corrigir os conceitos físicos, biológicos, gramática e 
semântica. É importante revisar conceitualmente todas as informações selecionadas pelos alunos que 
serão utilizadas e adequá-las caso haja necessidade antes que os produtos finais sejam elaborados.

As aulas 7 e 8 devem ser utilizadas para a finalização do projeto a ser apresentado. Em con-
junto com os outros professores, instrua os alunos a se posicionarem diante da câmera e a defini -
rem  como  seria  a  melhor  maneira  de  articular  palavras  para  a  filmagem  do  documentário. 
Outras orientações podem ser dadas para uma melhor manipulação da câmera, escolha do local  
de filmagem, iluminação e posterior edição do conteúdo. Caso seja necessário mais tempo para 
edição, reserve mais uma aula ou passe as instruções necessárias para que os alunos possam fina-
lizar como atividade extraclasse.

Paralelamente, os alunos deverão confeccionar os cartazes e os panfletos. Portanto, um bom 
planejamento com os outros professores é essencial para que todos os alunos recebam orientação 
durante o desenvolvimento do projeto.

Aulas 9, 10 e 11

Dicas de organização

Convide o professor de Língua Portuguesa e de Arte para participar do desenvolvimento dessas aulas.

Providencie previamente o celular ou a câmera para filmar e tirar fotografias do sarau musical 
desenvolvido pelos grupos de alunos.

Ao iniciar as aulas, oriente os alunos a formarem grupos de até seis pessoas. Incentive a monta-
gem de grupos heterogêneos, que valorizem a diversidade em relação ao entendimento dos conteú-
dos,  ao  comportamento  em  sala  de  aula,  às  habilidades  e  competências  conhecidas,  aos 
posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Proponha aos alunos a criação de um sarau musical. 

Em um primeiro momento, peça que pesquisem a letra e ouçam a canção Rosa de Hiroshima, de 
autoria, de Vinicius de Moraes. Incentive-os a lerem e a cantarem a música. Se necessário, toque-a 
em sala de aula. É importante sensibilizar os alunos para o tema e fazer com que percebam o obje-
tivo da letra e a importância de seu contexto. 

No segundo momento, peça-lhes que pesquisem outras músicas produzidas sobre o tema, au-
mentando seu repertório musical e cultural. Em seguida, instrua os grupos a desenvolverem uma 
música autoral inédita, ou uma paródia, que tenha alguma relação com a temática estudada e os 
conceitos sobre radiação. Se achar conveniente, avise os alunos com antecedência para que possam 
trazer algum instrumento musical ou até mesmo playback para a apresentação. 
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Convide os professores de Arte e Língua Portuguesa para auxiliarem na orientação dos alunos 
durante o desenvolvimento do projeto, bem como para avaliação da apresentação dos grupos.

Após estipular um tempo para desenvolvimento da música, oriente a formação de uma roda 
na sala de aula para que cada grupo apresente seu trabalho. Se possível, filme e fotografe as apre -
sentações para que as imagens possam ser postadas no site ou blog da escola ou, até mesmo, nas re-
des sociais da comunidade escolar, como forma de divulgação do conhecimento.

Esse momento deve ser de descontração e grande interação entre os alunos, entretanto o foco 
no aprendizado não deve ser perdido. O entendimento do tema, a percepção e a sensibilização de 
todos permitirão uma expressão artística valiosa. Esteja atento ao conteúdo e à linguagem apresen-
tados, sugerindo possíveis adequações conceituais, linguísticas e artísticas.

Aula 12

Reserve essa aula para a apresentação final do projeto integrador. Estipule uma data junto à 
coordenação da escola e providencie previamente uma televisão ou projetor multimídia e caixa de 
som para que fiquem dispostos no pátio da escola durante todo o dia exibindo o documentário fei-
to pelos alunos.

Proponha aos alunos que também apresentem suas produções musicais. É importante elaborar 
uma grade de horário para acomodar todos os eventos.

Instrua os alunos a fixarem os cartazes em locais estratégicos da escola e a fazerem a panfleta-
gem. De acordo com as possibilidades oferecidas pela coordenação, é possível pedir a eles que con-
videm  os  pais  e  responsáveis  para  irem  até  a  escola  conhecer  os  projetos  desenvolvidos.  O 
documentário e as músicas também podem ser disponibilizados no blog, site ou rede social da esco-
la para que a comunidade extraescolar tenha acesso à informação.

Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências, Lín-

gua Portuguesa e Arte analisem em conjunto os produtos das atividades, assim como componentes de 
integração e participação dos alunos; por exemplo, trabalho em grupo, interesse em aprender, realiza-
ção das pesquisas, contribuição para realização do produto final.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo per-

mite que o aluno reflita sobre a própria aprendizagem e, assim, ele pode procurar formas eficazes 
de obter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão 
atuando na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias 
capacidades. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, 
como forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos con-
teúdos como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os cri-
térios da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

A autoavaliação é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o 
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, incentivando o de-
senvolvimento das  responsabilidades  individuais  e  ressalta a importância do empenho para o 
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática.  Foram estabelecidos alguns critérios  relacionados às  habilidades selecionadas 
nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.
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Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Caracterizei o que é radiação?

Relacionei a importância do avanço tecnológico com as aplicações das 
radiações na medicina?

Compreendi os impactos positivos que os procedimentos com
radiação proporcionaram em relação a diagnósticos e tratamentos de 
doenças?

Expressei-me artisticamente na elaboração da paródia?

Expressei-me artisticamente na elaboração dos cartazes, panfletos e do-
cumentário?

Compartilhei meus conhecimentos durante os momentos de discussão?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em relação 

aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das respectivas competências e habilidades.

As intervenções e os planos pedagógicos necessários para mitigar os baixos níveis de suficiên-
cia dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles são de 
responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar e aprofundar seus estudos 
de Ciências da Natureza e avançar neles, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período 
bimestral por dominar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em 
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos 
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da 
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um amplo plano de acompa-
nhamento  do  desenvolvimento  de  habilidades,  com  atividades  diferenciadas.  O  aluno  com 
desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa prosseguir em seus estu-
dos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará dificuldades adicionais a 
superar, que devem ser mediadas e encaminhadas por você.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Caracterizou o que é radiação.

Relacionou a importância do avanço tecnológico 
na aplicação das radiações na medicina.

Compreendeu como os procedimentos médicos 
com radiação proporcionaram benefícios aos pa-
cientes em relação a diagnósticos e tratamentos 
de doenças.

Expressou-se artisticamente na elaboração
da paródia.

Expressou-se artisticamente na elaboração dos 
cartazes, panfletos e documentário.

Compartilhou conhecimentos durante os
momentos de discussão.

Participou das atividades propostas em sala de aula. 

Respeitou a opinião dos colegas durante
as discussões.

Participou das atividades em grupo, dando 
apoio aos colegas.

Procurou meios para alavancar a própria apren-
dizagem.

Desempenho geral.

Cronograma

Atividades
Primeira etapa

(aulas 1 a 2)

Segunda etapa

(aulas 3 a 5)

Terceira etapa

(aulas 6 a 12)

Discussão dos conhecimentos prévios so-
bre radiação.

X

Pesquisa sobre aspectos gerais sobre a res-
peito de radiação.

X
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Atividades
Primeira etapa

(aulas 1 a 2)

Segunda etapa

(aulas 3 a 5)

Terceira etapa

(aulas 6 a 12)

Discussão sobre os dados obtidos com a 
pesquisa sobre radiação.

X

Elaboração de música autoral ou paródia 
utilizando os conceitos de radiação.

X

Discussão dos conhecimentos prévios
sobre o uso da radiação na medicina.

X

Pesquisa sobre o uso da radiação na medi-
cina para diagnósticos e tratamento de
doenças.

X

Elaboração de cartazes e apresentação. X

Elaboração e revisão de textos informati-
vos para cartazes e panfletos. 

X

Elaboração da arte e confecção dos carta-
zes e panfletos informativos.

X

Elaboração, desenvolvimento, filmagem e 
edição de documentário. 

X

Sarau musical. X

Exibição do documentário e entrega dos 
cartazes e panfletos informativos.

X

Referências 
HOSPITAL MOINHOS. Medicina nuclear: o avanço da tecnologia a favor da saúde. Disponível em: 
<http://www.hospitalmoinhos.org.br/90dicas/diagnostico/medicina-nuclear-o-avanco-da-
tecnologia-favor-da-saude/>. Acesso em: 21 out. 2018.

INSTITUTO ONCOGUIA. Exames de medicina nuclear. Disponível em:
<http://www.oncoguia.org.br/conteudo/exames-de-medicina-nuclear/6798/842>. Acesso em: 4 out. 
2018.

NOVA ESCOLA. Radioatividade: como trabalhar o assunto em sala de aula . Disponível em: <https://
novaescola.org.br/conteudo/1189/radioatividade-como-trabalhar-o-assunto-em-sala-de-aula>. 
Acesso em: 21 out. 2018.
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Plano de desenvolvimento do 4o bimestre
Este plano para o 4º bimestre é composto de três sequências didáticas, um projeto integrador e

dez atividades de acompanhamento de aprendizagem que contemplam quatro habilidades pro-
postas na BNCC: EF09CI14, EF09CI15, EF09CI16 e EF09CI17, relacionadas aos objetos do conhe-
cimento Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo, Astronomia e cultura,
Vida humana fora da Terra, Ordem de grandeza astronômica e Evolução estelar. As sequências di-
dáticas foram elaboradas com o propósito de contemplar e favorecer o desenvolvimento de com-
petências  e  das  habilidades  específicas,  além  de  possibilitar  a  abordagem  dos  objetos  do
conhecimento relacionados a esses saberes.

Alcançar todas essas habilidades com incentivo ao desenvolvimento nos alunos dos comporta-
mentos da igualdade, do respeito à diversidade de posicionamentos e sem preconceitos é o grande
objetivo das sequências didáticas e do projeto integrador, recursos apoiados em práticas pedagógicas
que promovem descobertas pessoais e apropriação de saberes. Espera-se ainda que, ao final, os alu-
nos discutam e transformem suas concepções prévias em novos conhecimentos e saberes apoiados
em suas pesquisas, aprendizados e no encaminhamento pedagógico do tema pelo professor. O obje-
tivo é que os alunos dominem as ideias, os princípios e conceitos básicos e tenham capacidade de
descrever as características referentes à composição e estrutura do Sistema Solar; relacionem as leitu-
ras do céu com a cultura de diferentes povos; reflitam e avaliem os aspectos que viabilizam a vida
fora do planeta Terra; analisem o ciclo evolutivo das estrelas e seus efeitos aos planetas próximos.

Como fechamento do plano bimestral,  são propostas dez questões de acompanhamento da
aprendizagem, seguidas de padrão de respostas, reorientações e sugestão de ficha de acompanha-
mento individual para auxiliar nas avaliações atitudinal, de verificação de conteúdos e processual
no desenvolvimento e incentivo das habilidades referentes ao período e nas reuniões de conselho
de classe, de pais ou responsáveis.
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Recursos para o trabalho pedagógico no 4o bimestre

Sequências
didáticas

Objetos de
conhecimento

Habilidades No Livro do Aluno

1. Composição e es-
trutura do Sistema 
Solar

Composição, estrutura
e localização do 
Sistema Solar no 
Universo. 
Ordem de grandeza 
astronômica

EF09CI14 ‒ Descrever a composição e
a estrutura do Sistema Solar (Sol, 
planetas rochosos, planetas gigantes
gasosos e corpos menores), assim 
como a localização do Sistema Solar 
na nossa Galáxia (a Via Láctea) e 
dela no Universo (apenas uma 
galáxia dentre bilhões)

Unidade 4. Universo 
e seus astros
Capítulo 10. Nossa 
localização no espaço

2. Condições de 
vida no Sistema 
Solar

Vida humana fora da 
Terra

EF09CI16 ‒ Selecionar argumentos 
sobre a viabilidade da sobrevivência
humana fora da Terra, com base nas
condições necessárias à vida, nas 
características dos planetas e nas 
distâncias e nos tempos envolvidos 
em viagens interplanetárias e 
interestelares

Unidade 4. Universo 
e seus astros
Capítulo 11. Ideais 
sobre o Universo

3. O ciclo evolutivo 
do Sol e outras 
estrelas

Evolução estelar.
Ordem de grandeza 
astronômica

EF09CI17 ‒ Analisar o ciclo evolutivo 
do Sol (nascimento, vida e morte) 
baseado no conhecimento das 
etapas de evolução de estrelas de 
diferentes dimensões e os efeitos 
desse processo no nosso planeta

Unidade 4. Universo 
e seus astros
Capítulo 12. Evolução
estelar

Projeto integrador: Observando o céu

Objetos de
conhecimento

Habilidades

• Astronomia e 
cultura

EF09CI15 ‒ Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, 
do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, 
mito, orientação espacial e temporal etc.)

• Materialidades 
EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.)

• Processos de 
criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais

• Estilo EF69LP18 ‒ Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos 
que marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e 
operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de
textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão 
temática nesses textos (“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
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Proposições didáticas
Neste bimestre propõe-se atingir os objetivos listados a seguir.

1. Caracterizar o Sistema Solar.

2. Identificar, compreender e comparar as diferenças entre os astros que compõe o Sistema Solar.

3. Diferenciar Sistemas, Galáxias e Universo.

4. Investigar e reconhecer quais são as condições ambientais e os elementos essenciais para a via-
bilidade de vida fora da Terra.

5. Comparar as características de outros planetas e satélites com as da Terra.

6. Refletir sobre o ciclo evolutivo do Sol e suas consequências no planeta Terra.

7. Reconhecer as fases da evolução de diferentes estrelas.

Esses objetivos representam a estrutura da organização dos conteúdos e das habilidades pre-
vistas para o bimestre. 

As práticas pedagógicas propostas para o bimestre foram pensadas com base em conteúdos se-
lecionados e trazem um tema contextualizado e sugestões para que você possa diagnosticar o re-
pertório do aluno, direcionando as estratégias de busca e análise de informações e facilitando a
apropriação dos conceitos. 

São priorizadas as práticas pedagógicas de aprendizagem ativa, em que o aluno possa interagir
com o conteúdo, o que lhe dá oportunidade de desenvolver seu protagonismo. 

A apropriação dos saberes científicos é um processo individual, mas que pode ser catalisado
pelas interações entre os alunos, como no compartilhamento de informações, que pode ocorrer nas
atividades em grupo, em rodas de conversa, seminários, pesquisa na internet, debates e discussões.
Nesse sentido, é fundamental considerar diferenças individuais entre os alunos, como maior ou
menor facilidade na expressão oral ou escrita ou no entrosamento com os colegas, para desenvol-
ver as melhores estratégias para a definição de trabalhos individuais ou em grupo. 

No encaminhamento dos conteúdos associados ao estudo do Sistema Solar, propõe-se destacar
o trabalho com escala. Desta forma, os alunos terão possibilidade de entrar em contato com as dis-
tâncias e as grandes dimensões envolvidas. Para tanto, é fundamental a proposta de montagem e
manipulação de modelos. Entender teoricamente as relações entre Sistemas Planetários, Galáxias e
Universo é relativamente simples e exige criatividade para trabalhar escalas para contextualizar as
interações, mas tornar esse entendimento mais significativo demanda utilização de recursos didáti-
cos como exibição de filmes, utilização de aplicativos específicos, apresentações em Planetários e
interpretação de imagens em sites especializados da internet. Há muitos filmes (documentários e
de ficção) que exploram o tema e podem servir para reflexões sobre o futuro e as expectativas da
humanidade, sobre avanços tecnológicos, vida extraterrestre e relações humanas. 

Na condução do tema das condições necessárias à vida é necessário incentivar a criatividade e
a participação dos alunos, pois se trata de um assunto muito interessante, instigante e provocativo.
É fundamental que as opiniões, ideias e posicionamentos dos alunos sejam apoiados em conheci-
mentos científicos prévios, como os conhecimentos sobre diferentes formas de vida como conhece-
mos no planeta Terra e as necessidades básicas de recursos para a sobrevivência delas. Portanto, é
um exercício de reflexão e de aplicação conceitual ao mesmo tempo. Compreender que as estrelas
têm um ciclo evolutivo é, ao mesmo tempo, praticar a argumentação científica e filosófica. Afinal, o
Universo é tudo que existe em uma abordagem filosófica e os seus constituintes podem “morrer”.
Assim, reflexões sobre essas colocações podem ser úteis e provocar novas construções nos alunos. 
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Ainda, para todas as temáticas, é importante estimular o aluno a obter informações por meio
de pesquisas em fontes confiáveis, buscando informações da NASA (Agência estadunidense e sigla
em inglês para Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), da AEB (Agência Espacial Brasi-
leira), do ON (Observatório Nacional) e outras organizações sobre os avanços tecnológicos que
permitiram ao ser humano estudar diferentes planetas e ir ao espaço.

Tendo isso em vista, seguem algumas sugestões específicas para o desenvolvimento das habili-
dades propostas no 4º bimestre são:

(EF09CI14)

• Apresentar vídeos e documentários sobre a composição do Universo.

• Propor atividades de pesquisa e compartilhamento de ideias.

• Propor atividades de elaboração de maquetes para representar o Sistema Solar.

(EF09CI15)

• Propor atividades de pesquisa que esclareçam como diferentes populações e culturas se utili-
zaram de conhecimentos sobre as estrelas e os outros astros para desenvolver calendários agrí-
colas, mapas e referenciais para orientação na superfície da Terra, orientações para caça, entre
outros.

• Selecionar textos e imagens que abordam o tema.

• Propor a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

(EF09CI16)

• Selecionar textos e imagens que abordam o tema.

• Propor a formação de rodas de discussão e compartilhamento de ideias.

• Propor a elaboração e confecção de projetos, criação de textos, criação de peças de teatro etc.

• Exibir documentários sobre a vida fora do planeta Terra.

(EF09CI17)

• Propor atividades de pesquisa e compartilhamento de ideias.

• Incentivar os alunos a esquematizar o ciclo evolutivo do Sol.

Sugestão de recursos recorrentes
Ao trabalhar o material digital em sala de aula, é fundamental recorrer a algumas atividades

que envolvam satisfatoriamente as competências gerais da BNCC e as específicas de Ciências da
Natureza, como as listadas a seguir.

• Incentivar os alunos a participar de experiências, experimentos, modelagens e simulações.

• Propor pesquisas individuais e coletivas, rodas de conversa, apresentações, compartilhamento
de informações, defesa de posicionamentos e argumentação, de modo que se crie, entre os alu-
nos, um ambiente colaborativo e propiciador de autonomia.

• Auxiliar e incentivar a elaboração de campanhas, eventos e exposições, a fim de compartilhar
informações com a comunidade privilegiando o uso de tecnologia digital.

• Incentivar diferentes formas de expressão do aprendizado, como a artística, a argumentação
oral, a produção de textos autorais e inéditos – em vez da cópia de textos prontos – e a divul -
gação das diversas produções escolares aos colegas ou comunidade por meio da internet.
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• Acompanhar as atividades que envolvem interpretação de texto. Verificar se há dificuldades
associadas ao vocabulário e à estrutura do texto e auxiliar os alunos quando necessário. Mon-
tar com eles um glossário de termos científicos.

A utilização de recursos recorrentes contribui para que você identifique mais rapidamente as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, auxiliando na organização de estratégias de replaneja-
mento das aulas e na superação dessas dificuldades. Sugere-se, desse modo, a utilização de ativi-
dades  diversificadas  com  a  retomada  dos  conteúdos  essenciais  que  não  foram  plenamente
compreendidos pelos alunos.

Competências gerais a serem alcançadas
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, so-

cial, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colabo-
rar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar cau-
sas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tec-
nológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, au-
tonomia, consciência crítica e responsabilidade.

4. 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 direi -
tos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, re-
gional  e  global,  com  posicionamento  ético  em  relação  ao  cuidado  de  si  mesmo,  dos
outros e do planeta.

5. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na di-
versidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

6. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei-
tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valoriza -
ção da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

7. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 9-10.

Competências específicas de Ciências da Natureza
a serem alcançadas

1.  Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.

2.  Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza,
bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo
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a  sentir  segurança  no  debate  de  questões  científicas,  tecnológicas,  socioambientais  e  do
mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabele-
cem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar solu-
ções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4.  Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo  contemporâneo,  incluindo
aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a
si próprio e ao outro,  acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se co-
municar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversi-
dade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde in-
dividual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

BNCC, p. 322.

Recursos para o professor

• LANGHI, R. Aprendendo a Ler o Céu: Pequeno Guia Prático Para a 
Astronomia Observacional, 2. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2016, 144 p.

Guia que ensina a localizar planetas, estrelas, aglomerados estelares e 
nebulosas. Além de ensinar a construir instrumentos didáticos para aprender a 
ler o céu.

• MARAN, S. P. Astronomia para leigos. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011, 
336 p.

Guia de fácil compreensão sobre astros e componentes do Universo.

O que é essencial para avançar nos estudos
As sequências didáticas objetivam, de maneira seletiva, contemplar competências e habilidades

específicas de conteúdos e atitudes fundamentais, de modo que os alunos tenham condições de dar
continuidade e progredir nos estudos em Ciências nos próximos períodos bimestrais, trimestrais, se-
mestrais ou anuais. 
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Esse avanço depende de bons desempenhos na mobilização e na apropriação de habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocionais) que futuramente ajudarão o aluno a resolver demandas com-
plexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Assim, as sequências
didáticas proporcionam, de maneira mais efetiva, o desenvolvimento das habilidades compreendi-
das nelas, as quais devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, promoven-
do a construção de saberes, conhecimentos, atitudes e valores. 

1. EF09CI14 ‒ Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

2. EF09CI15 ‒ Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do
Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orien-
tação espacial e temporal etc.).

3. EF09CI16 ‒ Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da
Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas dis-
tâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.

4. EF09CI17 ‒ Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhe-
cimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse pro-
cesso no nosso planeta.
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Sequências didáticas
A seguir estão dispostas três sequências didáticas baseadas em três habilidades da Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e seus respectivos objetos de conhecimento: EF09CI14 ‒ Composi-
ção, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo; EF09CI16 ‒ Vida humana fora da Terra; 
e  EF09CI17 ‒ Evolução estelar. As sequências didáticas contemplam esses objetos e favorecem o 
desenvolvimento de habilidades específicas a eles relacionadas. Foram programadas para uma du-
ração de três aulas de aproximadamente 50 minutos cada uma, podendo ser adaptadas de acordo 
com a proposta do professor. Ao final das sequências didáticas, são propostas dez questões para 
acompanhamento da aprendizagem dos alunos, seguidas de gabarito, reorientações e sugestão de 
ficha de acompanhamento individual para auxiliar na avaliação do desenvolvimento das habilida-
des propostas para o período.

Durante o encaminhamento pedagógico das sequências didáticas é importante considerar que 
o conhecimento científico é construído a partir do raciocínio lógico, de questionamentos e observa-
ções. Além disso, o ato de levantar hipóteses, coletar dados e analisá-los corrobora para a formação 
do pensamento crítico. Dessa forma, incentiva-se a pesquisa e a procura por explicações a partir de 
levantamento de hipóteses viáveis, sendo essas passíveis de serem testadas por meio de observa-
ções ou do encaminhamento em arranjos experimentais.

Portanto, as sequências didáticas a seguir têm o intuito de promover uma aprendizagem mais 
ativa, ou seja, na qual parte do conteúdo é construída pelo próprio aluno. Sugere-se que as sequên-
cias didáticas sejam utilizadas para ampliar, apoiar, fixar e aprofundar o trabalho em sala de aula. 
Além disso, elas podem ser ajustadas e alinhadas em função de seus objetivos pedagógicos e perfis 
das salas em que forem trabalhadas. 
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1. Composição e estrutura do Sistema Solar

Objetivos de aprendizagem
Objetos de 

conhecimento
Habilidade

• Caracterizar o Sistema Solar
• Identificar, compreender e comparar as 

diferenças entre os astros que compõe o 
Sistema Solar

• Diferenciar Sistemas, Galáxias e 
Universo

• Composição, 
estrutura e 
localização do 
Sistema Solar no 
Universo

• Ordem de 
grandeza 
astronômica

EF09CI14 ‒ Descrever a composição e a 
estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas 
rochosos, planetas gigantes gasosos e 
corpos menores), assim como a 
localização do Sistema Solar na nossa 
Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo 
(apenas uma galáxia dentre bilhões)

Recursos para o professor

• BARROSO, M. F.; BORGO, I. Jornada no Sistema Solar. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 32, n. 2, 
2010.

• LIMA FILHO, J. B.; SILVA, M. L.; MADUREIRA, H. P.; IBIAPINA, R. M. Construção de uma maquete de 
sistema planetário como atividade auxiliar ao ensino de astronomia nos cursos de física. Revista Brasileira de 
Ensino de Física, v. 39, n. 3, 2017.

Número de aulas
4 aulas.

Onde realizar
Sala de aula, sala de informática, sala de artes ou pátio com bastante espaço.

Introdução do tema
A Astronomia sempre foi objeto de grande curiosidade e estudo. Desde os povos antigos são 

feitas observações e registros do céu. Nosso planeta encontra-se em um sistema planetário que or-
bita uma estrela, denominada Sol, e de onde deriva o nome de nosso sistema ‒ Sistema Solar. Sabe-
se que um conjunto de planetas, planetas-anões, cometas, asteroides e outros corpos celestes orbi-
tam o Sol devido à intensa força gravitacional exercida por ele.

Oito planetas mantêm órbitas elípticas em torno do Sol, são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os quatro planetas mais próximos do Sol são compostos principal-
mente por rochas e apresentam uma proporção pequena de gases, por isso são conhecidos como pla-
netas  rochosos.  Os  quatro  mais  distantes  são  planetas  de  grandes  dimensões,  compostos 
principalmente por gases; medidas indiretas sugerem existir um pequeno núcleo rochoso no interior 
desses planetas e, por isso, são conhecidos como planetas gasosos ou gigantes gasosos.
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Dicas de organização ou cuidados

• Reservar a sala de informática ou a biblioteca da escola para realizar as pesquisas propostas.

• Providenciar os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• 5 tesouras de pontas arrendondadas;

• tintas de diversas cores;

• canetas coloridas;

• papel kraft ou outro papel que permita aos alunos representar pequenas e grandes dimensões;

• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• lápis de cor de diversas cores;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para a realização das pesquisas.

Durante o encaminhamento pedagógico, incentive a montagem de grupos heterogêneos, que valorizem a 
diversidade em relação ao entendimento dos conteúdos, ao comportamento em sala de aula, às habilidades e 
competências conhecidas, aos posicionamentos, às etnias e ao sexo dos alunos. Essa prática promove 
compartilhamentos, colaboração, desafios e crescimentos cognitivos e atitudinais. Esteja pronto para mediar 
eventuais conflitos e dificuldades. 

Esta aula tem como objetivo explorar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da com-
posição e estrutura do Sistema Solar assim como sua localização na Via Láctea.

Inicie a aula fazendo os seguintes questionamentos aos alunos: 

• O que é o Sistema Solar? 

• De que é composto o Sistema Solar? 

• Quais planetas fazem parte do Sistema Solar?

• Todos os planetas são iguais em sua estrutura e composição? 

Ouça com atenção suas respostas e verifique se citam as diferenças existentes entre os planetas, 
como a temperatura média, a estrutura, o diâmetro, a composição, a pressão, e se além dos plane-
tas citam outros corpos menores, como os satélites naturais, os cometas etc. Peça para que anotem 
as respostas em uma folha ou no caderno para depois exporem aos colegas.

Depois, organize a turma em 10 grupos e proponha que realizem uma pesquisa para ser apre-
sentada para a turma. Procure distribuir igualmente o número de alunos nos grupos. Distribua os 
temas a seguir.
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• Grupo 1: Sol.

• Grupo 2: Mercúrio.

• Grupo 3: Vênus.

• Grupo 4: Terra.

• Grupo 5: Marte.

• Grupo 6: Júpiter

• Grupo 7: Saturno.

• Grupo 8: Urano.

• Grupo 9: Netuno.

• Grupo  10: Pequenos  corpos  celestes 
(como  cometas,  satélites,  planetas-anões 
etc.).

Oriente que cada grupo pesquise em sites confiáveis as principais características do astro do 
Sistema Solar que tem como tema. 

Os grupos também deverão diferenciar Via Láctea, Universo e Galáxias. 

Informações para o professor

Para auxiliar nas pesquisas, proponha o roteiro.

• Nome do astro a ser pesquisado pelo grupo:______________.

• De acordo com as características do astro, como ele pode ser classificado? 

• Quais são os elementos predominantes na estrutura do astro? Considere elementos da atmosfera e 
elementos da estrutura sólida, se houver.

• De que é formado?

• Qual é seu diâmetro?

• Onde está localizado (no Sistema Solar)?

• Qual é sua temperatura média? Há diferenças entre a temperatura nas faces iluminada ou não 
iluminada por uma estrela?

• O que são galáxias? O que é Via Láctea? E Universo?

Outras questões podem ser formuladas pelo professor e pelos alunos.

Proponha aos alunos que, durante as pesquisas, anotem os dados relevantes em um arquivo 
digital ou no caderno e salvem as imagens para que possam utilizar na próxima aula para a elabo-
ração de cartazes. É interessante que cada grupo de alunos possa salvar os arquivos em nuvem ou 
em um pen drive, garantindo que a pesquisa não se perca em computadores de uso coletivo.

Caso não seja possível levá-los à sala de informática com acesso à internet, leve livros, textos e 
vídeos para que os alunos possam pesquisar.

Aulas 2 e 3

Dicas de organização

Providencie previamente os materiais necessários para a elaboração de cartazes (como cartolinas, lápis de 
cor, tinta guache, tesouras sem pontas, cola, imagens etc.). 

Esta aula tem como objetivo propor aos alunos a elaboração de cartazes com as informa -
ções que pesquisaram na aula anterior. Inicie a aula questionando aos alunos sobre os resulta -
dos das pesquisas.
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Divida a aula em duas partes. Na primeira parte, solicite aos alunos que se organizem nos gru-
pos. Em seguida, incentive-os a apresentar suas pesquisas, compartilhar e debater suas opiniões e 
depoimentos sobre o tema e a atividade. Ao final desta parte da aula, oriente os grupos a comparar  
suas respostas, anotando as diferenças entre os planetas em um quadro em seus cadernos, como no 
modelo a seguir.

Diâmetro
Cor 

Predominante

Composição
(Rochas, gases, 

etc.)

Possui 
anéis

Gases 
predominantes

Temperatura
Possui 
água

Localização

Mercúrio

Vênus

Terra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Netuno

Sol

Pequenos 

corpos 

celestes

Na segunda parte da aula, proponha aos grupos que elaborem cartazes sobre o astro-tema que 
ficou responsável e com as informações sobre nossa galáxia e o Sistema Solar. Distribua os materi-
ais necessários, como cartolinas e canetas coloridas, caminhe entre os grupos verificando se apre-
sentam alguma inadequação conceitual e esclareça eventuais dúvidas que possam surgir.

Afira se os alunos incluem nos cartazes as principais características de seus astros, como os anéis 
de Saturno, o olho vermelho de Júpiter etc. Observe-os e incentive-os a incluir também informações 
sobre o Sistema Solar, como sua localização na Via Láctea, e curiosidades como a Via Láctea ser uma 
das 88 bilhões de galáxias constituintes do Universo (número estimado). Mesmo que o tempo não 
seja suficiente para a montagem completa dos cartazes, incentive-os a finalizar o planejamento e a fa-
zer a colagem como atividade extraclasse para trazê-los prontos na aula seguinte.

No final da aula, comente que na próxima aula eles montarão uma maquete do Sistema Solar e 
que para isso, as informações pesquisadas e dos cartazes serão importantes.

Aula 4

Nesta aula, os alunos construirão um painel do Sistema Solar em escala de diâmetro. Para isso, 
leve-os a um lugar da escola com bastante espaço e que possa ser utilizado para esse fim, como o 
pátio, ou sala de Arte, por exemplo. Caso não seja possível, organize a sala de modo que os alunos  
possam trabalhar nela sem grandes dificuldades.

Recolha os cartazes elaborados na aula anterior e os exponha na parede de modo que fique vi-
sível a todos para eventuais consultas sobre o diâmetro dos planetas e a cor deles, por exemplo.  
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Converse com os alunos sobre seus diâmetros reais e chame a atenção deles para a necessidade de 
se trabalhar com escalas para representar proporções em maquetes e mapas.

Em seguida, proponha aos alunos que arredondem o diâmetro real dos astros do Sistema So-
lar, pensem e discutem qual escala seria a mais apropriada para que seja possível e viável repre-
sentar os astros em um painel. Após a discussão dos alunos, verifique se eles chegam em uma 
escala apropriada, e se necessário, sugira a escala de 10.000 : 1. Proponha aos alunos que façam os 
cálculos dos diâmetros dos astros seguindo a escala escolhida.

Dicas de organização

Para auxiliar no desenvolvimento da atividade e dos cálculos, sugere-se que o diâmetro da Terra seja 
arredondado para 13000 km, e que a escala seja elaborada em cima deste valor, utilizando escala de 10000 : 1. 
Conforme a tabela a seguir.

Tabela1. Diâmetro, real, arredondado e em escala 10.000 : 1 de alguns astros do Sistema Solar.

Nota: Os diâmetros 
foram arredondados para 
cima ou para baixo de 
forma a facilitar os cálculos 
pelos estudantes.

Esta tabela é apenas 
uma sugestão que pode ser 
utilizada durante as 
atividades. Apesar dos 
valores já estarem 
calculados é importante 
que os alunos pratiquem 
as atividades de cálculo e 
proporção e façam a 
conversão do tamanho 
arrendado para o tamanho 
em escala.

Informações para o professor

Se houver disponibilidade de tempo, exiba para os alunos o vídeo A comparação do tamanho do universo, do 
Canal Ciencialize (2016). O vídeo pode ser facilmente encontrado por meio de pesquisa em ferramentas de 
busca on-line.

O vídeo apresenta a diferença de tamanho de diversos astros, proporcionando aos alunos a ideia visual
de proporção. 

Depois, divida a turma em três grupos para que cada um fique responsável por ilustrar e re -
presentar um conjunto de astros.

• Grupo 1: Representação de Mercúrio, Marte, Vênus e Terra

• Grupo 2: Representação do Sol, da Lua e de Saturno

• Grupo 3: Representação de Netuno, Urano e Júpiter
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Astro Diâmetro 
real

Diâmetro 
real 

arredondado

Diâmetro em 
escala de 
10.000:1

Lua 3474 km 3500 km 0,35 cm
Mercúrio 4879 km 5000 km 0,5 cm

Marte 6779 km 7000 km 0,7 cm
Vênus 12104 km 12000 km 1,2 cm
Terra 12742 km 13000 km 1,3 cm

Netuno 49244 km 50000 km 5 cm
Urano 50724 km 51000 km 5,1 cm

Saturno 116464 km 116500 km 11,6 cm
Júpiter 139822 km 140000 km 14 cm

Sol 1391016 km 1400000 km 1,4 m
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Distribua tinta guache, canetas coloridas, papel kraft ou outro papel que permita aos alunos 
representar pequenas e grandes dimensões. Distribua também uma tachinha, barbante e lápis  
para a construção de um compasso que auxiliará na representação de astros que apresentam  
proporção maior.

Dicas de organização

Auxilie os grupos que representarem o Sol no recorte dos astros. Cole várias folhas de papel kraft, marque 
o centro do papel com uma tachinha e prenda a ponta de um barbante (do tamanho do diâmetro do astro). 
Na outra ponta do barbante, amarre um lápis e proponha que os alunos risquem a circunferência.

Após a confecção dos astros, proponha aos alunos que os organizem na ordem do Sistema So-
lar e verifiquem a diferença visual entre as dimensões. Depois, distribua papéis com os nomes dos 
astros e peça que montem o painel do Sistema Solar em uma das paredes da sala de aula. 

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, elaboração de cartazes e construção de maquetes. Todas 
essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões 
que  não  ficaram  claras  ou  foram  mal-interpretadas.  Podem  ainda  ser  analisadas  e  avaliadas.
Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos 
discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Cíntia estava fazendo uma pesquisa na internet sobre temas relacionados à Astronomia 
e achou a seguinte descrição:

“São  sistemas  gigantescos  aglomerados  de  estrelas,  poeira  cósmica,  gás,  planetas, 
nebulosas entre outros corpos celestes. Todos esses corpos celestes orbitam um centro de 
massa comum e estão agrupados devido a intensas atrações gravitacionais mútuas. Além 
disso, esses sistemas abrigam vários sistemas planetários, como o Sistema Solar.”

Essa descrição refere-se a:

a) um planeta. c) uma estrela. e) uma constelação.

b) um sistema planetário. d) uma galáxia.

2. Mateus estava assistindo a um desenho animado, no qual  a personagem principal 
aventura-se pelo espaço com um grupo de amigos e um professor. Nesse episódio eles 
vão até Netuno. Qual é a posição desse planeta no Sistema Solar? Descreva algumas 
características desse planeta.
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Respostas
1. Alternativa d.

2.  Netuno é o oitavo planeta do nosso Sistema Solar. Um planeta gasoso que apresenta um 
conjunto de quatro anéis estreitos e oito luas, além de várias manchas em sua atmosfera; en-
tre elas, uma é especial, denominada de Grande Mancha Escura, acredita-se que seja uma 
grande tempestade.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando 
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des. A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como for-
ma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos 
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios 
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada pelo professor para que o aluno entenda a 
proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o desenvolvimento das 
responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi o que é um Sistema Solar?

Descrevi a composição do Sistema Solar?

Identifiquei alguns componentes do Sistema Solar?

Caracterizei a Via Láctea?

Participei da elaboração dos cartazes? 

Fiz as pesquisas propostas?

Participei da construção da maquete?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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2. Condições de vida no Sistema Solar

Objetivos de aprendizagem
Objeto de

conhecimento
Habilidade

• Investigar e reconhecer quais são as 
condições ambientais e os elementos 
essenciais para a viabilidade de vida 
fora da Terra.

• Comparar as características da Terra 
fundamentais para a existência da vida 
com as de outros planetas e satélites.

• Vida humana 
fora da Terra

EF09CI16 ‒ Selecionar argumentos sobre a 
viabilidade da sobrevivência humana fora 
da Terra, com base nas condições 
necessárias à vida, nas características dos 
planetas e nas distâncias e nos tempos 
envolvidos em viagens interplanetárias e 
interestelares.

Recursos para o professor

• BARCELOS, E. D. (2003). Telegramas para Marte. Revista Múltipla, n. 15, ano VIII, p. 147-149, 2003.

• NETO, A. D. Procura de vida fora da terra. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 27, p. 641-646. 2010.

• OLIVEIRA FILHO, K. S., & SARAIVA, M. D. F. O. Astronomia e astrofísica. 4. ed. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2017, 640 p.

• VIEIRA, F. et al. Cosmic habitability and the possibility of life existence in other places of the universe. 
Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 40, n. 4, 2018.

• Filme: Interstellar, Paramount Pictures, Warner Bros. e Legendary Pictures, 2014.

• Filme: Perdido em Marte, 20th Century Fox, 2015.

Número de aulas
3 aulas.

Onde realizar
Sala de aula, laboratório de Ciências e biblioteca.

Introdução do tema
A possibilidade de existência de vida fora da Terra sempre foi assunto que desperta muita cu-

riosidade e provoca discussão. Ele é sendo encontrado em livros, histórias em quadrinhos, filmes,
séries, desenhos animados, entre outros. Muito se tem investido em equipamentos para observação
e investigação de outros planetas, buscando qualquer indício de vida extraterrestre. 

Alguns corpos celestes têm surpreendido os cientistas por apresentarem características que
possibilitam abrigar vida. Algumas características esperadas para que haja a possibilidade de vida
humana fora da Terra são: planetas com superfícies rochosas, presença de água nos estados sólido,
líquido e gasoso, e radiação solar associada à presença de atmosfera, que influencia nas variações
de temperatura na superfície e nas reações químicas necessárias à manutenção da vida como co-
nhecemos no planeta Terra.
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Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia e caixa de som ou televisão para passar o documentário sugerido.

• Reservar a sala de informática e a biblioteca da escola onde seja possível realizar as pesquisas sugeridas.

• Providenciar a impressão de imagens e material para desenvolvimento das aulas.

Material:
• 8 cartolinas;

• tintas de diversas cores;

• lápis de cor de diversas cores;

• 8 tesouras de pontas arredondadas;

• 4 réguas de 30 cm;

• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• documentário: A vida fora da Terra, de Discovery Science, 2013 (duração de 43 minutos);

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aula 1

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra no laboratório de Ciências e com o auxílio de equipamentos de multimídia. 
Entretanto, pode ser adaptada conforme as condições da escola.

Esta aula tem como objetivo investigar e possibilitar o conhecimento dos alunos a respeito da
viabilidade da sobrevivência humana fora do planeta Terra.

Inicie a aula perguntando aos alunos: 

• Vocês já viram algum filme em que as pessoas estão fora do planeta Terra? Nestes filmes, como
elas estão vestidas? Por quê?

• Vocês já ouviram falar em algum ser humano que viva fora do planeta Terra?

• O que os seres humanos precisam para sobreviver?

Incentive-os a pensar sobre o assunto e a fazer reflexões sobre os itens básicos para que haja
vida tal como conhecemos, tanto humana quanto de outros seres vivos, com o propósito de avaliar
as próprias concepções sobre o tema, problematizá-lo e fazer questionamentos que direcionem in-
vestigações e pesquisas. 

Verifique se em suas respostas os alunos citam elementos como o ar, o alimento, a água na for-
ma líquida e a luz solar. Peça a eles que anotem as respostas em uma folha ou no caderno para fa-
zerem futuras comparações e subsidiar suas construções de conhecimento.

Durante as discussões reforce as opiniões e os posicionamentos adequados com a temática e
procure esclarecer os equivocados. Pergunte aos alunos: 

• Será possível fazer viagens para outros planetas? 
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• Será que é possível que um humano sobreviva apenas com recursos desses outros planetas?

Em seguida divida a sala em grupos e leve-os para a sala de informática para fazerem questio-
namentos e pesquisarem as informações que promovam o entendimento do problema. 

Proponha aos alunos que pesquisem os temas a seguir.

• Elementos básicos para a sobrevivência humana fora do planeta Terra.

• Vida em Marte e em outros planetas.

• Distância e tempo para viajar para outros planetas. (Marte, Mercúrio, Saturno, Júpiter e outros).

• Distância e tempo para viajar para outras estrelas (Antares, Sol, Rigel e outros).

Estimule a pesquisa dos temas propostos e motive-os com curiosidades sobre tais assuntos
para que compartilhem com a turma.

Estipule que o tempo restante da aula seja utilizado para as pesquisas. Oriente-os a fazer ano-
tações, salvar imagens e pesquisar curiosidades sobre os temas para que possam elaborar uma
apresentação em slides sobre os temas na próxima aula. Indique que salvem os arquivos na nuvem
ou em um pendrive para garantir que não sejam perdidos. Lembre-os que os computadores são de
uso coletivo.

Aula 2

O objetivo desta aula é que os alunos organizem seus conhecimentos e saberes adquiridos na
aula anterior de modo que consigam elaborar uma apresentação em slides.

Com os alunos ainda divididos em grupos, solicite que elaborem as apresentações sobre os te-
mas pesquisados na aula anterior. O intuito é que elaborem apresentações com diversas imagens e
representações que facilitem na hora de expor suas ideias. Pergunte se os alunos tiveram alguma
dificuldade para realizar a pesquisa e quais informações acharam mais interessantes. Oriente-os a
utilizar todas as informações pesquisadas, como textos, imagens, resumos e curiosidades para enri-
quecer os slides que serão apresentados posteriormente para o resto da turma.

É importante que o professor fique atento e ativo durante o desenvolvimento da atividade. Se
caso verificar alguma inadequação conceitual que precise de ajustes e retomadas teóricas, interve-
nha fazendo as correções cabíveis para cada situação. Esclareça eventuais dúvidas.

Cada grupo deverá compartilhar de forma oral e visual os temas pesquisados por meio dos
slides elaborados, abordando os principais tópicos estudados, como os elementos básicos para a
sobrevivência humana, tempo de viagem, características do planeta ou estrela escolhido por cada
grupo e fazendo comparações para verificar a viabilidade de vida humana neste lugar.

Estimule os alunos a fazerem perguntas para o grupo que está apresentando, sempre com res-
peito e consideração com o colega. Todos os grupos devem se expressar, falando sobre as informa-
ções e curiosidades encontradas. Isso estimula a autoestima do aluno, que se sente mais motivado
a participar da atividade. 

Fique atento às respostas. Caso verifique algum erro conceitual, faça as correções necessárias.

Aula 3

Retome as ideias das aulas anteriores sobre ser possível a sobrevivência dos seres humanos
fora do planeta Terra. Peça aos alunos que comparem o que sabem agora com as respostas dadas
na primeira aula dessa sequência. Eles deverão fazer uma comparação entre seus conhecimentos
prévios e os conhecimentos construídos a partir das aulas e das pesquisas e conversar com os cole-
gas sobre as principais diferenças.
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Exiba aos alunos o documentário A vida fora da Terra (Discovery Science, 2013), que pode facil-
mente ser encontrado em sites de busca ou outros filmes que julgar convenientes e que discutam
sobre a tentativa do ser humano em descobrir formas de vida fora do planeta Terra ou colonizar
outros planetas. Se achar conveniente, peça que os alunos façam um texto autoral sobre o tema
como atividade adicional optativa.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, elaboração de cartazes, apresentação oral e anotações no
caderno. Todas essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retoma-
da de questões que não ficaram claras ou foram mal-interpretadas. Podem ainda ser analisadas e
avaliadas. Verifique se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os
conceitos discutidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação

1. Marcus estava lendo que existe um planeta que é classificado como a primeira opção
de vida humana fora da Terra. É considerado como primeira opção, pois é razoavel-
mente perto da Terra (a viagem para lá tem duração aproximadamente de 9 meses) e
também por sua atração gravitacional ser próxima a da Terra. Existe água em forma
sólida em seus polos e líquida abaixo do solo. 

Segundo o texto acima, o planeta seria:

a) Marte.

b) Júpiter.

c) Saturno.

d) Netuno.

e) Vênus.

2. Júlia sempre teve muita curiosidade sobre temas como a vida fora do planeta Terra e
achou um artigo que dizia existirem vários cientistas se dedicando a procurar vida ex-
traterrestre. Dizia também que várias instituições internacionais estão investindo muito
dinheiro  e  desenvolvendo equipamentos para  descobrirem qualquer  indício  de  vida
em outros  corpos celestes.  Quais  são os  elementos  básicos para  a  viabilidade de
vida humana fora da Terra?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



223

Respostas
1. Alternativa a.

2. Espera-se que os alunos citem elementos como distância do Sol, que está relacionada à tem-
peratura  média  do  planeta;  a  existência  de  uma  atmosfera  (relacionando também com  a
temperatura e com a proteção contra a radiação solar); existência de substâncias químicas es-
senciais ao ser humano; existência de água líquida, entre outros.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de obter conhe-
cimentos  tanto na sua vida escolar  como na prática.  Quando percebem que estão atuando na
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades.
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação

Critérios Sim Parcialmente Não

Compreendi os elementos básicos para a existência de vida humana?

Comparei as características de outros planetas com as da Terra necessárias 
à manutenção da vida?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei da elaboração de cartazes em grupo, dando apoio aos colegas?

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



224

Referências
ARANHA FILHO, J. M.  Inteligência extraterrestre e evolução: as especulações sobre a possibilidade
de vida em outros planetas no meio científico moderno. Dissertação (Mestrado em Antropologia
Social). UFRJ. 1990.

DAMINELI,  A;  STEINER,  J.  O  fascínio  do  Universo.  São  Paulo:  Odysseus,  cap.  3,
p. 27-32, 2010.

FIL,  M.;  GUERREIRO,  F.  Em  busca  de  vida  para  além  da  Terra .  Astrobiologia.  Disponível:
<http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Fil_e_Guerreiro_Astrobio2011.pdf>.  Acesso  em:  29
out. 2018. 

GREF, G. Física ‒ Mecânica 4, São Paulo: Edusp, 1993.

HIPÓLITO, A. S.; MARTINS, D. F.; PIMENTEL, J. P. Em busca de vida para além da Terra. Revista
Ciência Viva, Portugal, p. 4-7, 2011. 

MARGULIS, L.; SAGAN, D. O que é vida? Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

MILONE, A. D. et al. Introdução à Astronomia e Astrofísica. São José dos Campos: Gráfica do INPE,
cap. 11, 2018. 

NETO, A. D. Procura de vida fora da terra. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 27, p. 641-646,
2010.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



225

3. O ciclo evolutivo do Sol e outras estrelas

Objetivos de aprendizagem
Objetos de

conhecimento
Habilidade

• Refletir sobre o ciclo evolutivo do Sol e
suas consequências no planeta Terra.

• Reconhecer as diferentes fases da 
evolução das estrelas.

• Evolução Estelar
• Ordem de 

grandeza 
astronômica

EF09CI17 ‒ Analisar o ciclo evolutivo do 
Sol (nascimento, vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de evolução de 
estrelas de diferentes dimensões e os 
efeitos desse processo no nosso planeta.

Recursos para o professor

• IACHEL, G. O conhecimento prévio de alunos do ensino médio sobre as estrelas. Revista 
Latino-Americana de Educação em Astronomia, v. 12, p. 7-29, 2011.

• MARINHO, P. A. D. S. O brilho colorido de uma estrela. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Física) ‒ Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014.

• TAVARES, M. Aprendendo sobre o Sol. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 22, n. 1, 2000. 

• WAWKING, S. Buracos Negros: Palestra da BBC Reith Lectures. Rio de Janeiro: Editora 
Intrinseca, 2017.

Número de aulas
4 aulas.

Onde realizar
Sala de aula e sala de informática.

Introdução do tema
As estrelas são astros que fascinam a humanidade, foram e são observadas para localização,

organização temporal e outras atividades dos seres humanos. Ao analisá-las, nem sempre conse-
guimos observar grandes diferenças entre elas, parecem ser todas iguais e temos a impressão de
que são imutáveis e permanentes, mas elas não são. 

Como nós, elas têm diferenças de tamanho e de idade. O ciclo evolutivo de cada estrela depende
de sua massa, se for uma estrela pequena, como o Sol, ela evolui para uma gigante vermelha, de-
pois para uma nebulosa planetária e finalmente passa a ser uma anã branca. Se for uma estrela gi-
gante,  ela  evolui  para  supergigante  vermelha,  depois  para  uma supernova,  podendo também
formar nebulosas, mas como seus elementos são mais pesados, a nebulosa também terá elementos
mais pesados. Após explodir como uma supernova, ela pode se tornar uma estrela de nêutrons ou
até mesmo um buraco negro se sua massa for muito grande.

Durante seu processo evolutivo, o Sol irá afetar a Terra de diferentes formas de acordo com a
fase, mudando drasticamente suas características e impossibilitando a sobrevivência dos seres vi-
vos como os conhecemos.
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Dicas de organização ou cuidados

• Providenciar projetor multimídia e caixa de som ou televisão para passar os vídeos sugeridos.

• Reservar a sala de informática.

• Providenciar os materiais para desenvolvimento das aulas.

Material:
• folha de caderno ou papel almaço, caneta azul ou preta, lápis de grafite e borracha;

• projetor multimídia e caixa de som ou televisão;

• computadores com acesso à internet.

Planejamento 

Aulas 1 e 2

Dicas de organização

Sugere-se que a aula ocorra na sala de informática e com o auxílio de equipamentos de multimídia. 
Entretanto, pode ser adaptada conforme as condições da escola.

Esta aula tem como objetivo investigar o conhecimento prévio dos alunos sobre o ciclo das es-
trelas, mais especificamente do Sol e suas influências no planeta Terra. 

Para que os alunos identifiquem o tema de estudo e o problematizem com facilidade, faça os
seguintes questionamentos: 

• O que é uma estrela?

• Qual é a estrela mais próxima de nós?

• As estrelas são permanentes e imutáveis?

• Como nasce uma estrela? 

• Quanto tempo de vida, aproximadamente, as estrelas têm? 

Verifique se em suas respostas os alunos mencionam que o Sol é a estrela mais próxima da Ter-
ra, e que todas as estrelas são mutáveis e que apresentam um ciclo de vida: as estrelas nascem,
crescem, adquirem novas características e morrem. Esse processo evolutivo das estrelas não é per-
ceptível por nós, pois o nosso tempo de vida de um ser humano é muito curto comparado com o
tempo do ciclo evolutivo das estrelas.

Caso os alunos apresentem dificuldade nesse ponto, comente que o ser humano possui caracte-
rísticas físicas distintas em cada faixa etária,  inicialmente somos pequenos,  crescemos e depois
morremos. As estrelas também passam por esse processo e ao analisá-las podemos identificar em
qual fase de seu ciclo evolutivo se encontram, pois elas se expandem, explodem e morrem. É possí-
vel observar diferenças de cores durante seu ciclo.

Para dar continuidade à aula, pergunte aos alunos:

• Quanto tempo de vida o Sol ainda tem? Como é possível saber essa informação?

• Conforme ele vai envelhecendo, algo muda no planeta Terra?

• Como é o fim de uma estrela?
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Incentive-os a pensar sobre o problema fazendo questionamentos, propondo respostas apoia-
das em suas concepções prévias e em pesquisas. Fique atento ao que já sabem. Peça para que ano-
tem as respostas no caderno para futuras comparações.

Depois, leve-os à sala de informática, proponha que se dividam em grupos e façam uma pes-
quisa sobre os temas a seguir.

• Ciclo evolutivo das estrelas e do Sol.

• Consequências de cada fase no planeta Terra.

• Características de cada fase.

Para auxiliar nas pesquisas, proponha as seguintes perguntas orientadoras: 

• O que é uma Supernova?

• O que é uma Gigante Vermelha? E uma estrela gigante?

• O que é uma Anã Branca?

• Que elemento é o combustível em cada uma dessas fases?

• Esses elementos são transformados em outros elementos? Quais?

• Quanto tempo dura cada uma dessas fases?

Informações para o professor

Todas as estrelas têm origem em nebulosas, vastas nuvens compostas basicamente de hidrogênio e hélio. 
Essas partículas são atraídas entre si pela força gravitacional, ficando cada vez mais próximas e quentes. 
Cada vez mais material é atraído para o centro da nuvem, aquecendo-se cada vez mais até que começa a 
emitir luz. No núcleo, cada vez mais denso e quente, iniciam-se as reações nucleares, o que a torna uma 
estrela de fato.

Nessa fase, tanto as estrelas pequenas quanto as estrelas gigantes, queimam hidrogênio e o transformam 
em hélio. Depois que parte do hidrogênio é transformado em hélio, a estrela se contrai, aquece e se expande. 
As estrelas de massa menor tornam-se gigantes vermelhas e as estrelas gigantes, de grande massa, em 
supergigantes vermelhas. Nessa fase, a quantidade de hidrogênio é crítica, a emissão de calor e luz cessa e a 
estrela entra em colapso. 

Com o passar dos anos (bilhões), o Sol, uma estrela pequena, deve aumentar seu tamanho e temperatura, 
provocando grandes alterações no planeta Terra, como ausência de água no estado líquido e grande 
aumento da temperatura média. A previsão é de que a vida deixe de existir no planeta nessa fase do Sol.

Proponha aos grupos que utilizem o tempo restante da aula para as pesquisas. Oriente-os a
pesquisar em sites confiáveis, coletando o máximo de informações que encontrarem, salvando os
dados na pesquisa em um local seguro, como um pen drive ou na nuvem. Os dados serão utilizados
para a elaboração de uma apresentação digital na próxima aula.

Finalize mostrando aos alunos uma imagem do ciclo evolutivo das estrelas e pergunte à sala o
que é cada fase: inicie na nebulosa e pergunte por que algumas viram estrelas pequenas (como o
Sol) e outras, estrelas gigantes; depois, siga cada fase questionando sempre o que é, quais são as ca-
racterísticas e o que acontece com a estrela. Verifique se em suas respostas os alunos apresentam
erros conceituais e faça as correções cabíveis.
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Aula 3

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos possam fazer uma apresentação digital e 
apresentá-la para a turma.

O objetivo dessa aula é proporcionar aos alunos a oportunidade de fazer uma apresentação di-
gital com os temas pesquisados para expor para toda a turma. Oriente-os a não inserir textos gran-
des nas apresentações, apenas tópicos e, além disso, incluir várias imagens, vídeos, animações e
GIFS que acharem pertinentes ao assunto.

Cada grupo deve ficar livre para preparar a apresentação como preferir, porém, fique sempre
atento a possíveis inadequações conceituais, corrija-os, se for necessário, sem dar respostas pron-
tas, mas orientando-os a pesquisar melhor os tópicos mais difíceis e complexos. 

Explique que as apresentações devem ser elaboradas de modo que todos os integrantes do
grupo tenham a oportunidade de participar expondo suas ideias. Enquanto os alunos trabalham
nas apresentações, observe os grupos, a participação e colaboração de cada aluno.

Deixe o tempo restante da aula para que elaborarem as apresentações,  esclareça eventuais
dúvidas que possam surgir.

Aula 4

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática ou outra que tenha projetor para os alunos apresentarem
seus trabalhos.

É natural que muitos alunos nessa etapa tenham vergonha de falar em público; portanto é fundamental 
que o professor incentive e a oralidade como fator essencial em sala de aula, contribuindo para que o aluno 
se torne um sujeito participativo e crítico na sociedade. Ao se expressar oralmente o aluno comunica ideias e 
pensamentos, influenciando o outro e estabelecendo relações interpessoais.

Esta aula tem como objetivo a apresentação dos alunos, de suas pesquisas e apresentações di-
gitais elaboradas.

Inicie perguntando qual grupo gostaria de se apresentar primeiro, caso ninguém se manifeste,
escolha um. As apresentações devem abordar os tópicos de pesquisa propostos de maneira clara e
todos os membros devem participar.

Para finalizar, após as apresentações, proponha uma roda de discussão. Pergunte aos grupos
quais informações apresentadas pelos colegas eles acharam mais interessantes e quais dados não
tinham visto em suas próprias pesquisas.

Aproveite o momento de discussão para avaliar se os alunos tiveram um desempenho satisfa-
tório nas pesquisas e apresentações, coletando as informações necessárias. No caso de grupos apre-
sentarem respostas  adversas,  solicite  uma pesquisa  adicional.  Sugira  a  comparação  dos  dados
pesquisados com as respostas anotadas no caderno no início da primeira aula:

• Quanto tempo de vida o Sol ainda tem?

• Conforme ele vai envelhecendo, algo muda no planeta Terra?

• Como é o fim de uma estrela?
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Se achar conveniente, em outro momento oportuno, exiba aos alunos o documentário O futuro
Sombrio do Sol, de History (2010), que pode facilmente ser encontrado em sites de busca on-line. Mas
não esqueça de que a duração do documentário é de 45 minutos. Portanto, é fundamental planejar
a exibição. Com este documentário será possível discutir com os alunos sobre as expansões e con-
trações estelares e como isso pode afetar a vida no planeta Terra.

Avaliação da aprendizagem
Observe a participação dos alunos considerando os tipos de questionamento e as argumenta-

ções, a interação com os colegas e a postura diante das opiniões dos demais. Em cada aula, há pro-
dução de um material escrito – pesquisas, apresentações digitais e anotações no caderno. Todas
essas produções podem fornecer um feedback ao professor e conduzi-lo na retomada de questões
que não ficaram claras ou foram mal-interpretadas. Podem ainda ser analisadas e avaliadas. Verifi-
que se os alunos elaboram argumentos coerentes e significativos, mencionando os conceitos discu-
tidos em sala e isentos de preconceitos e estereótipos. 

Questões de avaliação 

1. Cristiane e sua turma fizeram uma visita ao observatório de sua cidade, onde tiveram
uma breve explicação sobre o ciclo evolutivo das estrelas e depois puderam observar
algumas com um telescópio. Receberam também alguns panfletos informativos. Em um
deles leu o seguinte:

“É o último estágio de uma estrela pequena. São bastante comuns, porém pouco lumi-
nosas o que torna difícil detectá-las. É uma estrela que não possui uma fonte de ener-
gia nuclear, pois esta já se esgotou. Como é inexistente o processo de reposição de
sua energia interna, ela lentamente se esfria.”

A estrela acima citada é uma:

a) gigante vermelha.

b) supernova.

c) anã branca.

d) supergigante vermelha.

e) estrela gigante.

2. As estrelas não brilham eternamente, elas têm um início, um meio e um fim, passando
por diversas etapas. Como é o início de uma estrela, ou seja, como nasce uma estrela?

Respostas
1. Alternativa c.

2. As estrelas formam-se a partir do adensamento dos gases e poeiras existentes nas nebulosas.

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão do aluno sobre a própria aprendizagem, ele pode procurar formas eficazes de ob-
ter conhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando
na gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacida-
des.  A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento,  como
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forma de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos
como sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios
da autoavaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor, para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço dos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Caracterizei o ciclo evolutivo do Sol?

Identifiquei a influência de cada fase do ciclo evolutivo do Sol no planeta 
Terra?

Comparei as diferentes fases da evolução de diferentes estrelas?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Participei da apresentação digital?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?
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Proposta de acompanhamento
da aprendizagem

A proposta de acompanhamento da aprendizagem visa à percepção das habilidades adqui -
ridas pelos alunos com base no desenrolar das atividades sugeridas ao longo do bimestre, bem
como seu aprendizado. Ela é encaminhada por meio de 10 questões: cinco discursivas e cinco
de múltipla escolha.

As  questões  atendem  às  especificações  propostas  pela  Base  Nacional  Comum  Curricular
(BNCC) referente às seguintes habilidades:

•  EF09CI14 ‒ Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

• EF09CI16 ‒ Argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base
nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos
envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.

• EF09CI17 ‒ Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conheci-
mento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo
no nosso planeta.

Ao final há um gabarito com reorientações, uma grade de avaliação do desempenho e ficha de
acompanhamento individual do aluno.
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Acompanhamento da aprendizagem

4o bimestre

Nome: ________________________________________________________ Ano/Turma:  _____

Professor(a): _______________________________________ Data: ______ / ______ / _______

1. Relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com a classificação dos planetas.

(    ) Júpiter

(1) Planetas-anões (    ) Urano

(2) Planetas rochosos (    ) Terra

(3) Gigantes gasosos (    ) Vênus

(    ) Plutão

(    ) Saturno

(    ) Netuno

(    ) Mercúrio

(    ) Marte

2. Leia o trecho a seguir.

É um astro que em 2006 foi rebaixado à categoria de planeta-anão. Um dia e um ano
nesse  planeta-anão  corresponde  a  153  horas  terrestres  e  248  anos  terrestres,
respectivamente. Está localizado no Cinturão de Kuiper. Estima-se que a temperatura nesse
planeta-anão é de 220 oC negativos; por isso, também é conhecido como Anão Congelado.
Existem cinco luas conhecidas a orbitá-lo, sendo Caronte a principal.

Qual é o planeta-anão ao qual o texto se refere? Quais são as características que o
classificam como planeta-anão?
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3. Leia o trecho a seguir.

São corpos celestes de órbitas irregulares e massa pequena. Sua estrutura é composta
de um núcleo envolto em uma nuvem de gás e poeira chamado coma, que cresce em
tamanho e brilho conforme se aproxima do Sol. Quanto mais próximo do Sol, mais gases e
partículas  de  poeira  são  liberados  e  o  gelo  que  compõe  seu  núcleo  é  aquecido  e
vaporizado, formando o que parece ser uma cauda que se estende por muitos quilômetros
e, às vezes, pode ser vista da Terra.

A descrição acima se refere a: 

a) um planeta.

b) um cometa.

c) uma constelação.

d) uma nebulosa.

e) um satélite natural.

4. Emerson é fascinado por astros; sempre que pode, participa de palestras, eventos,
assiste a vídeos e lê matérias relacionadas à astronomia. Certo dia, leu o seguinte tre-
cho sobre a descoberta de um planeta parecido com a Terra:

“O planeta foi identificado graças à sonda espacial Kepler, lançada em 2009. O planeta
KOI-792301 está a 720 anos-luz de nós e é o mais promissor descoberto recentemente
com condições favoráveis de receber a vida humana.”

Quais “condições” são favoráveis à vida humana? Explique.

5. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que representa a fase do ciclo evolutivo de
uma estrela.

Estrelas  pequenas que já  estão em um estágio  avançado de sua “vida”  tem cores
avermelhadas devido à transformação de hidrogênio em hélio nas suas camadas externas
(que estão expandindo), pois em seu núcleo o hidrogênio já se esgotou. Têm um diâmetro
de dezenas, às vezes centenas, de vezes maior que o do Sol.

a) anã branca

b) supergigante vermelha
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c) gigante vermelha

d) supernova

e) nebulosa planetária

6. Na morte catastrófica de uma estrela gigante, a camada externa é expulsa violenta-
mente para o espaço. Após isso, ela pode gerar uma estrela de nêutrons ou até mesmo
um buraco negro, se a massa da estrela for muito grande.

Essa fase é chamada de: 

a) estrela de nêutrons.

b) supergigante vermelha.

c) estrela pequena.

d) supernova.

e) nebulosa planetária.

7. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que representa uma condição necessária à
vida humana em um planeta.

O ser humano sempre teve muita curiosidade e vontade de sair da Terra e se aventurar
em outros planetas e, se pudesse, até mesmo outros sistemas. Algumas condições são
essenciais para a vida humana, dificultando assim nossa saída do planeta Terra.

a) energia elétrica

b) água no estado líquido

c) altas temperaturas

d) superfície gasosa

e) alta gravidade

8. Para a existência de vida humana são necessárias condições favoráveis, como tempe-
ratura adequada (nem muito quente nem muito frio), atmosfera, superfície rochosa, en-
tre outras. Caso os recursos naturais da Terra se esgotem, qual planeta do Sistema So-
lar você indicaria para ser o nosso futuro lar? Explique.
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9. Leia o seguinte texto:

“Em certas épocas do ano podemos observar, ao longo de uma noite, um número muito
maior de estrelas cadentes do que podemos observar em outras. Comumente chamamos
esses eventos de chuvas de estrelas cadentes.

Uma chuva de estrelas cadentes ocorre quando a Terra passa por uma região da sua
órbita  onde há um rastro  de matéria,  composto de gases e poeira  desprendida de um
cometa quando ele se aproximou do Sol. A grande maioria dessas partículas são bastante
pequenas e não conseguem chegar ao solo.”

O que são as estrelas cadentes citadas no texto? 

10. Leia a frase abaixo.

É um planeta gasoso, considerado o maior planeta do Sistema Solar. Possui uma
mancha vermelha que na verdade é um furacão duas vezes maior do que a Terra.
Também possui anéis e luas galileanas que orbitam ao seu redor.

A descrição acima refere-se ao planeta:

a) Terra.

b) Urano.

c) Marte.

d) Júpiter.

e) Saturno.
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Gabarito das atividades

Questão 1 

Objetivo de aprendizagem

Identificar a composição e estrutura de planetas do Sistema Solar.

Habilidade desenvolvida: EF09CI14

Resposta: 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 2.

São considerados planetas rochosos os planetas que são compostos basicamente por rochas:
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

Os gigantes gasosos são planetas de grandes dimensões que possuem um núcleo rochoso e sua
superfície é composta basicamente por gases: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Plutão é classificado como planeta-anão.

Comentários e reorientações

Caso os alunos se confundam com as classificações dos planetas, oriente-os a pesquisar cada um
dos planetas da atividade e elaborar uma apresentação oral para ser feita ao restante da turma. Du-
rante as apresentações avalie se os alunos identificam corretamente as classificações dos planetas.

Questão 2 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características dos planetas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI14

Resposta:

Plutão. Espera-se que os alunos citem condições como: a órbita, a massa e o tamanho serem
muito menores que as dos outros planetas, sendo estas características fundamentais para que Plu-
tão fosse rebaixado a planeta-anão.

Comentários e reorientações

Caso os alunos apresentem dificuldade para responder, ou não respondam satisfatoriamente,
retome com a turma os cinco planetas-anões conhecidos do Sistema Solar, dando as principais ca-
racterísticas de cada um. Incentive-os a pesquisar sobre o tema e compartilhar com toda a turma as
informações encontradas. Escute atentamente suas falas e complemente se necessário.

Questão 3 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características de um cometa.
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Habilidade desenvolvida: EF09CI14

Resposta: alternativa b.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela, ou
um remanescente de estrela e possui massa suficiente para ser esférico através de sua pró-
pria gravidade, mesmo quando passa próximo do Sol, sua superfície não evapora a ponto de
formar uma cauda.

c) A alternativa está incorreta porque uma constelação é um conjunto de estrelas e não possui
as características citadas no texto.

d) A alternativa está incorreta porque, nebulosas são nuvens de plasma, poeira cósmica e hélio,
que não se assemelham à descrição do texto.

e) A alternativa está incorreta porque satélites naturais são corpos celestes que orbitam plane-
tas (ou outro corpo maior) e não há gases em sua superfície; portanto, não forma cauda mes-
mo quando próximo do Sol.

Comentários e reorientações

Se houver confusão sobre as características de um cometa, mostre aos alunos imagens, pois a
cauda que os cometas formam podem chamar bastante a atenção. Proponha atividades de pesqui-
sa e mostre vídeos sobre o tema.

Questão 4 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as condições necessárias para a vida humana fora da Terra.

Habilidade desenvolvida: EF09CI16

Resposta: Espera-se que os alunos citem condições como: existência de água, de uma atmos-
fera que possua gases favoráveis à respiração e manutenção da vida, temperatura, incidência de
raios solares.

Comentários e reorientações

Caso os alunos apresentem dificuldade para responder, ou não respondam satisfatoriamente,
retome os elementos básicos para a sobrevivência humana, para isso, proponha uma pesquisa na
internet sobre os elementos básicos necessários para a vida humana e solicite que escrevam um
texto autoral sobre o tema.

Questão 5 

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer o ciclo evolutivo das estrelas. 

Habilidade desenvolvida: EF09CI17

Resposta: alternativa c.

Distratores
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a) A alternativa está incorreta porque anã branca seria a última fase da vida de uma estrela pe-
quena.

b) A alternativa está incorreta porque uma estrela pequena não se expande para uma supergi-
gante vermelha, e sim para uma gigante vermelha.

d) A alternativa está incorreta porque estrelas pequenas não evoluem para supernovas, somen-
te estrelas gigantes.

e) A alternativa está incorreta porque uma nebulosa planetária não possui camadas externas
com fusão de hidrogênio em hélio.

Comentários e reorientações

Se houver confusão sobre o ciclo evolutivo das estrelas, crie com os alunos um diagrama do ci-
clo evolutivo com imagens de cada fase e sua duração média. Solicite que os alunos apresentem as
principais informações relacionadas a cada fase e faça um breve fechamento do conteúdo.

Questão 6 

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer o ciclo evolutivo das estrelas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI17

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque uma estrela de nêutrons seria a etapa seguinte, como é
falado do próprio enunciado.

b) A alternativa está incorreta porque uma supergigante vermelha ainda tem o formato esféri-
co de uma estrela e sua superfície é avermelhada.

c) A alternativa está incorreta porque uma estrela pequena seria o estágio inicial de uma estre-
la, não a morte como é dito no enunciado.

e) A alternativa está incorreta porque uma nebulosa planetária também não representa a etapa
final (morte) de uma estrela.

Comentários e reorientações

Se houver confusão sobre o ciclo evolutivo das estrelas, exiba vídeos e documentários para a
turma sobre o tema, e se achar conveniente sugira uma pesquisa em grupos, ou até mesmo duplas,
para melhor assimilação do tema proposto.

Questão 7 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as condições necessárias para a vida humana fora da Terra

Habilidade desenvolvida: EF09CI16
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Resposta: alternativa b.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque energia elétrica não é uma condição essencial para a vida
humana.

c) A alternativa está incorreta porque altas temperaturas não são favoráveis à vida humana.

d) A alternativa está incorreta porque superfície gasosa não é favorável à vida humana. 

e) A alternativa está incorreta porque alta gravidade não é favorável à vida humana.

Comentários e reorientações

Se os alunos apresentarem dificuldade para responder a essa questão, ou fizerem confusão, re-
vise as condições necessárias para que haja vida humana, e peça que comparem as características
de cada planeta do nosso Sistema Solar, verificando qual mais se assemelha mais com as condições
do planeta Terra.

Questão 8 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as condições necessárias para a vida humana fora da Terra.

Habilidade desenvolvida: EF09CI16

Resposta: Espera-se que os alunos citem condições como: existência de água, de uma atmosfera
que possua gases favoráveis à respiração e manutenção da vida, temperatura, incidência de raios
solares e que dentre todos os planetas do Sistema Solar, embora não seja completamente favorável,
Marte é o que mais se aproxima de tais condições.

Comentários e reorientações

Caso os alunos não respondam satisfatoriamente, proponha rodas de discussão e pesquisas em
grupo sobre o tema.  Se achar conveniente,  exiba aos alunos o filme  Perdido em Marte,  da  20th
Century Fox, 2015, e discuta sobre o que foi necessário para que o personagem principal sobrevi-
vesse em Marte, além de observar a organização e os recursos da expedição àquele planeta. Destaque
que se trata de uma história fictícia.

Questão 9 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características de um meteoro.

Habilidade desenvolvida: EF09CI14

Resposta: São meteoros. 

Comentários e reorientações

Caso os alunos apresentem muita dificuldade para responder, ou não respondam satisfatoria-
mente, lembre-os dos cometas e comente que os pequenos pedaços que se soltam desses corpos ce-
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lestes maiores podem ser atraídos pelo campo gravitacional terrestre, fazendo com que atravessem
a atmosfera.

Questão 10 

Objetivo de aprendizagem

Identificar as características dos planetas.

Habilidade desenvolvida: EF09CI14

Resposta: alternativa d.

Distratores

a) A alternativa está incorreta porque a Terra não é um planeta gasoso.

b) A alternativa está incorreta porque Urano não é considerando o maior planeta do Sistema
Solar.

c) A alternativa está incorreta porque Marte não é um planeta gasoso. 

e) A alternativa está incorreta porque as luas galileanas não orbitam ao seu redor.

Comentários e reorientações

Se os alunos apresentarem dificuldade nessa questão, relembre com eles as principais caracte-
rísticas de cada planeta do Sistema Solar. Se achar conveniente, proponha a elaboração de pinturas
e representações de cada um dos planetas do Sistema Solar e solicite que os alunos elaborem tam-
bém pequenos quadros com as principais características de cada um deles.

Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em

relação aos conteúdos, atitudes trabalhadas e ao atendimento das competências e habilidades
correspondentes.  As  intervenções  e  planos  pedagógicos  necessários  para  mitigar  os  baixos
níveis  de  suficiência  dos  alunos  e  possibilitar  que  possam ter  condições  de  continuidade  e
avançar  nos  estudos  são  de  responsabilidade  do  professor  em  consonância  com  o  projeto
político-pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em
que se encontra.

O  Desempenho Suficiente (DS)  indica a possibilidade de o aluno avançar nos estudos mas
requer um trabalho contínuo de acompanhamento da aprendizagem durante o próximo bimestre.

Dessa forma, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de
avançar e dar continuidade aos estudos de Ciências da Natureza. Nesses casos, necessitará de um
amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades diferencia-
das. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa pros-
seguir  em  seus  estudos  e,  portanto,  terá  muitos  objetivos  novos  a  alcançar,  o  que  originará
dificuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Conteúdo com licença aberta do tipo Creative Commons – Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional (CC BY NC 4.0), com possibilidade de cópia e redistribuição em
qualquer suporte ou formato. São permitidas a modificação, a adaptação e a criação para fins não comerciais, com a atribuição do devido crédito. Mudanças devem 
ser indicadas, além de um link para a licença.



241

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Questão
Porcentagem
de acertos

Uso correto
dos conceitos

Uso de
Palavras-
-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

  Questão de múltipla escolha.
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Caracterizou o Sistema Solar?

Identificou alguns componentes do Sistema Solar?

Compreendeu o que é a Via Láctea?

Identificou os elementos e condições básicos para 
e existência de vida humana?

Entendeu as vantagens e desvantagens de viagens
interplanetárias?

Comparou as características de outros planetas 
com as da Terra necessárias a manutenção da 
vida?

Caracterizou o ciclo evolutivo do Sol?

Identificou a influência de cada fase do ciclo evo-
lutivo do Sol no planeta Terra?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o professor?

Demonstrou organização e empenho no desenvol-
vimento nas atividades extraclasse?

Contribuiu nas atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria aprendi-
zagem?

Desempenho geral.
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Ficha de avaliação individual do aluno

Nome: ______________________________________________________ Ano/Turma: ________

Professor: __________________________________________ Data: ______ / ______ / _______

1. Autoavaliação bimestral

Autoavaliação de desempenho bimestral

Desempenho
Insuficiente (DI)

Desempenho
Suficiente (DS)

Desempenho 
Adequado (DA)

Desempenho geral na sequência didática 1

Desempenho geral na sequência didática 2

Desempenho geral na sequência didática 3

2. Avaliação das atividades do bimestre

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho 
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho 
Adequado (DA)

[8-10]

Caracterizou o Sistema Solar?

Identificou alguns componentes do Sistema Solar?

Compreendeu o que é a Via Láctea?

Identificou os elementos e condições básicos para 
e existência de vida humana?

Entendeu as vantagens e desvantagens de viagens 
interplanetárias?

Comparou as características de outros planetas 
com as da Terra necessárias a manutenção
da vida?

Caracterizou o ciclo evolutivo do Sol?
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Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Identificou a influência de cada fase do ciclo evo-
lutivo do Sol no planeta Terra?

Manteve o interesse nas atividades?

Agiu com respeito com os colegas e o professor?

Demonstrou organização e empenho no desenvol-
vimento nas atividades extraclasse?

Contribuiu nas atividades em grupo?

Procurou meios para alavancar a própria aprendi-
zagem?

Desempenho geral. 
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3. Avaliação de aprendizagem bimestral

Avaliação das atividades de acompanhamento da aprendizagem

Porcentagem
de acertos

Uso correto
dos conceitos

Uso de
Palavras-
-chave

Qualidade e
organização do

texto de resposta
Desempenho

Questão 1

Questão 2

Questão 3 

Questão 4

Questão 5

Questão 6 

Questão 7

Questão 8

Questão 9 

Questão 10 

Nota:

        Questão de múltipla escolha.
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Projeto integrador 

4o Bimestre

Observando o céu

Introdução
A finalidade deste projeto é proporcionar a reflexão e aprendizagem dos alunos sobre a origem

da Terra e do Universo como os conhecemos. Além disso, oferece a oportunidade de eles investiga-
rem alguns aspectos históricos e culturais relacionados à influência dos astros nas diferentes civili-
zações e povos, e como se baseavam neles para a orientação temporal, espacial, na mitologia, na
agricultura etc.

As atividades propostas investigam as concepções dos alunos, estimulam sua curiosidade e
proporcionam interação entre os alunos e entre eles e o professor, além de um aprofundamento
nos conhecimentos sobre a origem do Universo e a influência dos astros desde as antigas civiliza-
ções até hoje. 

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF09CI15 da disciplina
de Ciências; desse modo, é importante que o professor e os alunos compartilhem a organização e
execução das atividades. 

Entre as atividades é proposta a elaboração de cartazes e dinâmicas em grupo, que estimulam
os estudantes a desenvolver as habilidades EF69AR05, EF69AR06 e EF69AR32 da disciplina de
Arte; pesquisas a serem realizadas em livros da biblioteca escolar, em revistas e na internet; e a ela-
boração de uma redação e a textos para serem colocados em um blog relacionando com as habilida-
des EF69LP07, EF69LP08 e EF69LP18 de Língua Portuguesa.

Como produto final, propõe-se a construção de um blog para que os alunos exibam e apresen-
tem todos os trabalhos elaborados ao longo do projeto para a comunidade escolar e extraescolar. 

Perfil do professor 
Sugere-se que a liderança no desenvolvimento do Projeto Integrador fique por conta do profes-

sor de Ciências, uma vez que a temática está relacionada majoritariamente às habilidades da área.

A proposta do projeto está diretamente relacionada com a habilidade EF09CI15. Entretanto, é
necessário o trabalho colaborativo e articulado com os professores das disciplinas de Língua Portu-
guesa e Arte, no desenvolvimento de ações próprias dessas áreas, a fim de possibilitar o desenvol-
vimento completo das demais habilidades a serem desenvolvidas nesse projeto.

Duração:
12 aulas.
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Produto final
Construção de um blog sobre astronomia com as informações pesquisadas durante o projeto e

vídeos com os alunos em todas as etapas do mesmo para serem publicados em redes sociais da es-
cola e no blog da turma.

Temas Transversais
Ética; Pluralidade Cultural e Meio Ambiente.

Objetivos
• Conhecer teorias sobre a origem do universo.

• Investigar a importância dos movimentos dos astros para as diferentes culturas ao longo do
tempo.

• Entender as relações que as antigas civilizações realizavam entre os astros e suas organizações
de tempo, espaço e na agricultura.

• Analisar os astros dos diferentes céus que são observados em regiões e épocas diferentes du-
rante o ano.

• Praticar habilidades artísticas na elaboração de cartazes.

• Desenvolver habilidades de organização e linguísticas na elaboração de textos para serem co-
locados no blog. 

• Filmar todas as etapas do projeto para serem publicadas em redes sociais da escola e no blog
da turma. 

Competências gerais
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

(BNCC, p. 9-10).

Competências específicas de Ciências da Natureza
1, 3, 4, 6 e 8.

 (BNCC p. 322).

Competências específicas de Língua Portuguesa
2, 3, 5, 6, 8 e 10.

 (BNCC p. 85).

Competências específicas de Arte
2, 4, 5 e 8.

 (BNCC p. 196).
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Integração disciplinar
Para o desenvolvimento do presente projeto e produção do blog como produto final, ressalta-se

a importância da abordagem em conjunto de habilidades de diferentes componentes curriculares.
A habilidade EF09CI15 de Ciências tem o objetivo de contribuir para o aprendizado do aluno na
construção de modelos que o ajudem a entender a origem da Terra, do Sol e de outros astros e
como  estes  influenciaram  e  influenciam  na  cultura  de  diversas  civilizações;  as  habilidades
EF69AR05, EF69AR06 e EF69AR32 de Arte auxiliam na fase criativa para a produção de cartazes
e construção do  blog e as habilidades  EF69LP07, EF69LP08 e  EF69LP18 de Língua Portuguesa
auxiliam na elaboração de textos autorais envolvidos com os temas de pesquisa. 
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Disciplina
Objetos do

conhecimento
Habilidades desenvolvidas

Ciências Astronomia e cultura

EF09CI15 ‒ Relacionar diferentes leituras do céu e explicações 
sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às 
necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, 
orientação espacial e temporal etc.).

Arte

Materialidades 

EF69AR05 ‒ Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).

Processos de criação

EF69AR06 ‒ Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e
recursos convencionais, alternativos e digitais.

Língua
Portuguesa

Textualização

EF69LP07 ‒ Produzir textos em diferentes gêneros, considerando 
sua adequação ao contexto produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação ‒, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos,
ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.

Revisão/edição de tex-
to informativo e opi-
nativo

EF69LP08 ‒ Revisar/editar o texto produzido – notícia, 
reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo 
em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em 
questão, características do gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação
e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio 
e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta.

Estilo

EF69LP18 ‒ Utilizar, na escrita/reescrita de textos 
argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações 
de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores 
de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de 
composição de textos argumentativos, de maneira a garantir a 
coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos 
(“primeiramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” 
etc.).
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Material:
• livros e revistas para pesquisa e consulta;

• fotografias ou imagens que possam ser projetadas do Big Bang, constelações, explosões estela-
res e ilustrações que representam a origem do Universo;

• projetor multimídia;

• computadores que permitam acesso à internet para pesquisa e consulta;

• material para desenhos como canetas esferográficas, lápis de cores diferentes, giz de cera de
cores diferentes, tinta guache etc.;

• cartolinas;

• cartas celestes (Hemisférios Norte e Sul) e máscaras (hemisférios Norte e Sul), disponíveis em:
<www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/planisferio.html>. Acesso em: 4 out. 2018.

• tesouras sem pontas;

• cola para papel;

• parafusos para pasta plástica ou similar;

• uma câmera ou outro dispositivo para fotografar.

Material complementar para o professor

Aplicativo para celular

• Sky Map. Aplicativo de celular que pode substituir o uso dos planisférios e auxiliar a localizar
planetas, nebulosas etc.

Programa

• Stellarium. Disponível em: <https://stellarium.org/pt/>. Acesso em: 4 out. 2018.

Site
• UFRGS.  Planisférios  do  Brasil.  Disponível  em:  <www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/

planisferio.html>. Acesso em: 2. out. 2018.

O  site disponibiliza cartas celestes (Norte e Sul), máscaras (Norte e Sul) e informações para
montagem do planisfério.

Artigos 

• AFONSO, G. B. Astronomia indígena. Reunião anual da SBPC, v. 61, p. 1-5, 2009.

O artigo fala sobre as culturas indígenas em relação a Astronomia.

• GABRIEL, A. E. S., RAINERT, N. C.; MORGAN, J. A Origem do Universo. Mostra IFTec em Res.,
Caxias do Sul, n. 5, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/MostraIFTec/
article/view/2954/1980>. Acesso em: 4 nov. 2018.

Livros

• NOVELLO, M. Do Big Bang ao Universo eterno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2010, 132 p.

• GREF, G. Física ‒ Mecânica 4. São Paulo: Edusp, 1993.
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Procedimento

Primeira etapa – Introdução e posicionamento histórico
Esta primeira etapa tem como objetivo estimular a curiosidade dos alunos sobre a origem do

Universo, além de incentivar os estudantes a imaginar como as pessoas, em outras épocas, sem a
tecnologia e o conhecimento que temos hoje, conseguiam se organizar, estimar o tempo e se locali-
zar baseadas nos astros. Esta etapa proporciona ao professor a oportunidade de explorar os conhe-
cimentos prévios dos alunos sobre a origem do Universo e a observação do céu para localização e
agricultura.

Aulas 1, 2 e 3

Dicas de organização

Providencie previamente imagens impressas e projetáveis do Big Bang, constelações, explosões estelares e 
ilustrações que representam a origem do Universo.

Reserve previamente a sala de informática ou a sala de vídeo da escola para mostrar um documentário 
sobre a origem do Universo.

Sugerimos que as atividades propostas para os alunos sejam filmadas em todas as etapas, seja de 
preparação, seja de execução, análises e fechamentos. Esses vídeos podem fazer parte das redes sociais da 
escola ou mesmo no blog da turma. O resultado desse trabalho será um excelente material avaliativo sobre 
atividades e saberes construídos pelos alunos e do encaminhamento do processo didático-pedagógico
pelo professor.

Inicie a aula organizando os alunos em grupos de no máximo cinco integrantes e mostre ou
projete as imagens de constelações, explosões estelares e ilustrações que representam o Big Bang e a
origem do Universo. Peça que observem as semelhanças presentes nas imagens.

Sugerimos que a divisão dos grupos seja feita de modo orientado pelo professor para que
fiquem heterogêneos e,  assim, privilegiar a maior diversidade possível em relação às etnias,
aos gêneros, às idades, aos comportamentos, à facilidade em relação ao entendimento do tema,
posicionamentos etc. Dessa forma, terão oportunidade de trabalhar liderança, argumentação,
capacidade de resolver problemas, pensamento crítico, responsabilidade, habilidades para ge-
renciar conflitos que surjam no encaminhamento de pesquisas, apresentações e elaboração de
produtos como cartazes, murais etc.

Durante as observações, peça aos alunos que respondam às questões a seguir pesquisando in-
formações na internet:

• Como vocês acham que teve início o Universo? Coloquem as imagens projetadas ou mostradas
pelo professor em sequência lógica de surgimento do Universo e da Terra. Considerem na se-
quência a ocorrência do fenômeno mais antigo para o mais recente.

• Quais teorias sobre o início do Universo vocês conhecem?

• Vocês sabem o que foi o Big Bang? 

• E como foi a criação do Universo segundo a teoria do Criacionismo?

• Qual é a diferença entre as ideias de surgimento do Universo pelo Big Bang e pelo Criacionismo?

Verifique se os alunos mencionam em suas concepções prévias a criação do Universo segundo
a Ciência, a teoria do Big Bang, ideia mais aceita na comunidade científica, e a ideia defendida pela
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comunidade religiosa que acredita que o Universo teve início por meio da ação de uma divindade.
Aproveite esse momento para esclarecer que a teoria do Criacionismo defende que o Universo foi
criado por uma entidade sobrenatural, podendo variar de acordo com a religião e a crença.

Informações para o professor

Fale para os alunos que nesse projeto apenas teorias científicas serão discutidas. Porém, incentive-os a 
fazer depoimentos e compartilhar as próprias crenças sobre a temática a ser estudada. 

Após a discussão das concepções prévias dos alunos, um documentário ou vídeo do History ou Discovery
Channel (lista abaixo) pode ser sugerido para promover um melhor entendimento, dando continuidade à 
aula. Esses vídeos podem ser encontrados em redes de busca on-line.

Sugerimos os seguintes documentários sobre o tema:

• Big Bang: História Completa, Discovery Channel (2017).

• O Universo: Além do Big Bang, History Channel  (2010).

Durante o encaminhamento da aula, explique e apresente aos alunos a proposta do projeto in-
tegrador e a construção de um blog com os temas estudados durante as aulas. Solicite que façam
um breve resumo sobre o documentário para que seja entregue e discutido na próxima aula. 

Informações para o professor

Converse com os alunos para que alguns resumos ou todos sejam adicionados no blog ou rede social
da escola.

Aulas 4 e 5

Dicas de organização

Nesta aula, os alunos deverão trazer seus resumos sobre o documentário assistido. Solicite aos alunos que 
entreguem os textos-resumo antes do início das discussões.

Reserve previamente a sala de informática.

Inicie a aula recolhendo o resumo dos alunos. Retome os principais tópicos abordados no do-
cumentário e pergunte:

• Como visto no documentário, qual é a teoria científica aceita para a origem do Universo?

• Como se deu o Big Bang?

• Foi um processo rápido?

• O documentário mostrou alguma representação de diversas culturas sobre o céu e constelações?

Verifique se em suas respostas os alunos mencionam que a teoria do Big Bang é a mais aceita
na atualidade e que a formação do Universo, tal como conhecemos hoje, foi um processo lento e
contínuo. 

Depois dessa conversa, mencione para os alunos que os povos antigos sempre observaram os
astros como um meio para obter informações sobre sua localização terrestre, plantio, clima e tem-
po. Mencione também que cada sociedade e/ou comunidade antiga dividiu e classificou um con-
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junto de estrelas no céu noturno, como os gregos antigos, egípcios, indígenas, incas, maias, chine-
ses, entre outros.

Oriente uma pesquisa em grupo sobre como é a classificação do céu e das estrelas de acordo
com cada sociedade. Divida a sala em grupos e sorteie o número de cada grupo e os temas a seguir
para auxiliar e direcionar o questionamento das pesquisas. Proponha a seguinte organização: 

• Grupo 1: o céu conforme a sociedade inca.

• Grupo 2: o céu conforme a Grécia Antiga.

• Grupo 3: o céu conforme os chineses.

• Grupo 4: o céu conforme os egípcios.

Dicas de organização

Se julgar conveniente, aumente o número de grupos a adicione mais temas referentes à Astronomia e às 
culturas indígena e africana.

Recursos para o professor

Para auxiliar na busca, sugere-se utilizar as seguintes palavras-chave:

• Constelações.

• Mitologia.

• Estrelas.

• Calendários.

Material de apoio:

• MARIUZZ, P. O céu como guia de conhecimentos e rituais indígenas. Cienc. Cult. v. 64, n. 4,
2012. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252012000400023>. Acesso em: 4 nov. 2018.

• NOVELLO, M. Do Big Bang ao Universo eterno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1. ed. 2010, 132 p.

• OLIVEIRA, J. H. L. Noções de cosmologia no ensino médio: o paradigma criacionista do Big Bang e
a inibição de teorias. 2007 Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência e o Ensino de 
Matemática) ‒ Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: 
<www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=59655>. 
Acesso em: 4 nov. 2018.

• UFRG. Astronomia Antiga. Disponível em: <astro.if.ufrgs.br/antiga/antiga.htm>. Acesso em: 
4 nov. 2018.

• USP. A antiguidade da Astronomia. Capitulo I: Astronomia e humanidade. Disponivel em: 
<http://www.astro.iag.usp.br/~damineli/aga215/textos/antiguidade%20da%20Astronomia.pdf>. 
Acesso em: 4 nov. 2018

Proponha que o tempo restante da aula seja para a realização da pesquisa e que ao final cada
grupo elabore um texto autoral sobre os temas pesquisados para serem inseridos no  blog. Orga-
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nize-se previamente com o professor de Língua Portuguesa para que sejam feitas as devidas corre-
ções e modificações nos textos antes de fazer a publicação no blog.

Aula 6

Inicie a aula recolhendo os textos autorais propostos na aula anterior. Faça uma breve discus-
são com a turma e solicite aos alunos que comentem sobre as principais informações coletadas du-
rante as pesquisas. Ouça com atenção e faça as complementações e correções necessárias. Discutam
que eles investigaram a relação dos astros e as diferentes culturas e que nesta aula eles discutirão
sobre a relação dos astros e localização.

Depois, questione os alunos sobre as grandes navegações do passado. Pergunte:

• Como os navegantes de antigamente, sem a tecnologia de hoje, faziam para chegar ao seu des-
tino final?

• Pelas constelações é possível saber os pontos cardeais?

• Observando os movimentos relativos entre Sol e a Terra é possível saber os pontos cardeais?

Recursos para o professor

• Silva, G. A. Descrições do céu austral nos séculos XV e XVI: o descobrimento do Brasil e a 
difusão do Cruzeiro do Sul. HCTE-UFRJ. Disponível em: <www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh5/
trabalhos%20orais%20completos/trabalho_043.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2018.

• USP. O Cruzeiro do Sul. Disponível em: <www.cdcc.usp.br/cda/jct/cruzeiro-sul/index.html>. 
Acesso em: 4 nov. 2018.

Verifique se em suas respostas os alunos mencionam que os povos antigos utilizavam astros,
estrelas e constelações como guias, por exemplo, a leitura correta e adequada da constelação Cru-
zeiro do Sul pode indicar o lado Sul terrestre; assim, do lado oposto, reconheceremos o Norte e tra-
çamos uma linha imaginária entre Sul e Norte. Observe a imagem abaixo, nela é possível observar
um menino que, ao localizar o Cruzeiro do Sul no céu, identificou o Sul terrestre, reconhecendo o
Norte como o lado oposto ao Sul.
 

Luis Moura
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Em seguida, proponha que os alunos elaborem cartazes para representar os temas discutidos.
Solicite aos alunos que se reorganizem em quatro grupos e distribua os seguintes temas:

• Grupos 1 e 2: Como os navegadores de antigamente se orientavam através dos astros.

• Grupos 3 e 4: Astros ou constelações que podem ser utilizados para localização no hemisfério
Norte e no hemisfério Sul.

Auxilie os alunos no desenvolvimento dos cartazes,  fazendo correções caso seja necessário.
Ressalte que serão tiradas fotografias dos cartazes para serem inseridas no  blog. Disponibilize o
tempo restante da aula para pesquisa e confecção dos cartazes. Atente-se para que as filmagens ne-
cessárias também ocorram.

Aula 7

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática e/ou a biblioteca da escola.

Inicie a aula retomando as informações das pesquisas realizadas na aula passada. Deixe os
alunos livres para compartilhar as informações coletadas e expressar suas opiniões. Afira se eles
identificaram alguns astros relacionados à localização, como a estrela Polaris, no polo norte celestial.
Depois, faça o fechamento do conteúdo ressaltando os pontos principais encontrados grupo.

Em seguida, questione os alunos sobre o uso de informações do céu no cultivo de alimen-
tos. Pergunte:

• Vocês acham que todas as plantas que nos servem de alimento podem ser cultivadas em qual-
quer época do ano?

• Como os povos antigos, sem a tecnologia que temos hoje, faziam para saber qual época seria a
mais adequada para cada um dos tipos de alimento?

• Em que se baseavam quando não existiam os calendários, tais como os que conhecemos hoje?

Verifique se em suas respostas os alunos mencionam que da mesma maneira que faziam obser-
vação dos astros para localização, também observavam o céu para o plantio de alimentos em épo-
cas favoráveis para cada cultura, baseando-se em estrelas ou constelações que sempre aparecem na
mesma época do ano. Divida a sala em grupos e proponha uma pesquisa na internet ou em livros
da biblioteca; peça aos alunos que elaborem os cartazes. Para auxiliar nas pesquisas, proponha que
os alunos pesquisem os seguintes temas.

• Grupo 1: Agricultura e alterações climáticas.

• Grupo 2: Mitos associados às constelações e agricultura.

• Grupo 3: Agricultura e constelações.

• Grupo 4: Calendário agrícola.

Dicas de organização

Tire fotos e dê prosseguimento à filmagem dos alunos produzindo os cartazes e também depois de 
prontos para colocar no blog e nas demais redes sociais.

Caminhe entre os grupos auxiliando nas pesquisas e nas confecções de cartazes. Oriente-os a
inserir diferentes imagens e ilustrações. Para finalizar a aula, organize os alunos em semicírculo e
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proponha que apresentem brevemente as informações que coletaram e inseriram em seus cartazes.
Ouça com atenção e complemente com as informações quando necessário.

Segunda etapa – Observação dos astros através de software
Esta segunda etapa tem como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de observar os

astros através do software Stellarium. Os alunos ficarão livres para investigar e observar os diferen-
tes recursos dentro do software, como planetas, estrelas, o céu em diferentes regiões e datas, entre
outros.

Aula 8

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática e verifique se os computadores possuem o software Stellarium, 
ou o instale. O download do software está disponível em: <https://stellarium.org/pt/>. Acesso em: 04 nov. 2018.

Inicie explicando aos alunos que nesta aula eles terão a oportunidade de observar os astros
através de um programa no computador. Comente que o Stellarium é um planetário que mostra o
céu realista em três dimensões. O software é capaz de simular o céu diurno e noturno, luas, estrelas,
eclipses e planetas em tempo real e fornece informações detalhadas de vários corpos celestes.

Explique também que fornecendo data e hora de eventos astronômicos (como eclipses, por
exemplo), o programa mostrará tais acontecimentos e que podem também colocar coordenadas geo-
gráficas de determinada localidade (latitude e longitude) para que observem como o céu é visto nes-
sas regiões e façam comparações.

Proponha aos alunos que observem o céu do dia em que nasceram, que vejam o céu de um
país do Hemisfério Norte e comparem com o do Brasil, e depois observem o céu do Japão. Propo-
nha que comparem e anotem as diferenças que observarem. Depois, peça que observem o céu de
uma mesma região do Brasil em diferentes horários de um mesmo dia e depois em diferentes me-
ses do ano. Esclareça eventuais dúvidas e auxilie-os na utilização dos recursos do software.

Recurso para o professor

Você encontra um tutorial sobre o Stellarium e suas ferramentas em:

DECKER, L. Stellarium: roteiro prático de atividades com cartas celestes. UFRGS. Disponível 
em: <www.if.ufrgs.br/fis02001/fis2004/trabalhos_082/Stellarium_Leonardo.pdf>. Acesso em:
4 nov. 2018.

Terceira etapa ‒ Construção de um planisfério
Esta etapa tem como objetivo a construção de um planisfério pelos alunos, além de proporcio-

nar ao professor a retomada de alguns tópicos vistos, como os diferentes astros que podem ser ob-
servados em determinadas épocas do ano e podem ser utilizados para localização e organização
temporal.
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Aulas 9 e 10

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de artes ou organize a própria sala de modo que as carteiras fiquem livres 
para a construção do planisfério. 

Acesse o site: <www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/celeste/planisferio.html>. (acesso em: 4 nov. 2018) e 
imprima as duas cartas celestes e as duas máscaras (horizonte Norte e horizonte Sul) que achar conveniente 
para sua localidade.

Inicie a aula questionando os alunos sobre o que viram no software Stellarium e seus conheci-
mentos a respeito do céu em diferentes datas e localidades, como:

• O céu observado no Hemisfério Norte é igual ao céu observado no Hemisfério Sul? Qual é a
diferença entre eles?

• O céu é o mesmo o ano inteiro ao ser observado todo o dia no mesmo horário?

Observe se em suas respostas os alunos mencionam as diferenças que podem ser observadas no
céu no decorrer do ano, como certas constelações que aparecem no ceú no início das noites e só po-
dem ser observadas em determinadas estações do ano. Comente sobre a constelação de Escorpião
que só pode ser observada no inverno por volta de 21 horas a pino no céu noturno. Caso haja respos-
tas controversas e incompletas, proponha uma pesquisa sobre as constelações que marcam caracte-
risticamente cada estação do ano. Proponha que façam desenhos de cada constelação e procurem
identificá-las no céu em uma noite bem escura, preferencialmente na Lua Nova e sem nuvens.

Após a discussão com a turma, comente que planisférios celestes são uma importante ferra-
menta para localizar as constelações e proponha a construção de um planisfério do Hemisfério Sul.
Esta atividade tem o objetivo de representar de forma clara o céu neste hemisfério e suas mudan-
ças no decorrer do ano.

Orientações da atividade para o professor
1. Entregue para cada aluno uma cópia das cartas celestes e uma cópia das máscaras (do ho -

rizonte Norte e do horizonte Sul). Peça aos alunos que colem a carta do Hemisfério Norte
em uma folha de cartolina e recortem para que fique mais resistente. Depois cole a carta do
Hemisfério Sul no verso, tomando cuidado para deixar alinhadas as setas pretas de ambas
as cartas.

2. Recorte as máscaras e cole-as alinhadas na indicação “0h” em uma cartolina, distantes 3 cm
uma da outra.

3. Recorte as partes brancas das máscaras de modo a formar uma janela em cada uma delas e
cubra essas janelas com plásticos firmes transparentes, colados pelo lado de dentro. 

4. Junte as máscaras, dobrando a cartolina de forma que as duas máscaras fiquem alinhadas,
uma sobre a outra.

5. Faça um pequeno furo no centro de cada máscara e no centro do disco com as cartas celestes.

6. Prenda todas as partes com um parafuso (para pasta plástica ou algo similar) atravessando
o centro dos círculos.  Atente-se para que a carta do Hemisfério Sul fique virada para a
máscara do horizonte Sul e a carta do Hemisfério Norte fique virada para a máscara do ho-
rizonte Norte. 
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Denis Cristo

Informações para o professor

Explique aos alunos que nas bordas das cartas estão marcados os dias e os meses do ano e nas máscaras, 
as 24 horas do dia; para coincidir hora e data que se deseja observar, basta girar as máscaras.

Filme as etapas e fotografe a construção dos planisférios para colocar no blog e nas redes sociais da escola. 
Outra possibilidade interessante é propor aos alunos a construção de um manual para montagem dos 
planisférios, com fotografias do que construíram para também colocarem no blog.

Lembre os alunos de que na próxima aula farão a construção do blog; então, será necessário que tragam 
todo o material que coletaram até o momento (fotografias, textos etc.).

Quarta etapa – Construção de um blog
Esta etapa tem como objetivo a construção de um blog pelos alunos com todos os temas pesqui-

sados e debatidos em sala, além de expor os trabalhos elaborados até o momento.

Aulas 11 e 12

Dicas de organização

Reserve previamente a sala de informática para que os alunos possam criar o blog. Divida a sala em 
grupos de cinco alunos para que cada um fique responsável por um tópico.

Inicie as aulas propondo aos alunos a construção do blog e explicando que cada grupo ficará
responsável por um tópico. Caso esteja com algum material (como textos, cartazes, fotografias), en-
tregue a eles para que alimentem o blog com as atividades feitas ao longo do projeto. A divisão dos
tópicos para os grupos pode ser feita da seguinte maneira:

• Grupo 1: Teorias para a origem do Universo (Lembre-os de colocarem somente o que é aceito
cientificamente).
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Este grupo pode mencionar as discussões em sala de aula e colocar no blog. Podem colocar al-
guns resumos do documentário que viram e o próprio link do vídeo, caso achem na internet, ou
outros vídeos que acharem pertinente ao assunto.

Informações para o professor

Verifique todos os vídeos que os alunos citarem no blog para ver se realmente têm relação com o tema 
estudado e se não há erros conceituais.

•Grupo 2: O céu conforme diferentes sociedades (cultura, mitologia, calendários).

Este grupo pode colocar o texto que cada grupo elaborou, além disso, podem procurar na in-
ternet imagens relacionadas ao tema, vídeos, entre outros dados que achem interessantes.

• Grupo 3: A observação do céu para localização.

Este grupo pode citar as pesquisas feitas, apresentar imagens da elaboração dos cartazes e de-
les prontos, pode também falar sobre estrelas e constelações de cada estação do ano e procurar
mais fotos e vídeos relacionados ao assunto.

• Grupo 4: A observação do céu e agricultura.

Este grupo pode citar todas as pesquisas realizadas, apresentar fotos dos alunos produzindo os
cartazes e imagens dos cartazes prontos, podem também procurar outras imagens e vídeos na in-
ternet relacionados ao tema.

• Grupo 5: A observação dos astros através de software.

Este grupo pode falar que é possível a observação dos astros por meio de  software,  citar o
Stellarium e colocar o  link  para que outras pessoas baixem; se quiserem, podem procurar outros
aplicativos e instigar a curiosidade do leitor do blog com perguntas como: 

• Você sabe como estava o céu no dia em que nasceu?

• O que observamos no céu é igual durante o ano inteiro para um mesmo horário?

• Gostaria de saber como o céu é visto em alguns lugares do Hemisfério Norte?

Os próprios alunos podem elaborar outras questões.

• Grupo 6: A construção de um planisfério.

Este grupo pode primeiramente explicar o que é um planisfério; podem inserir o passo a passo
da elaboração do trabalho, citar o site que apresenta as cartas celestes e as máscaras para impres-
são,  deixar as máscaras e cartas celestes disponíveis para serem baixadas no  blog (indicando a
fonte), podem apresentar fotografias da sala construindo o planisfério entre outras informações
que achem relevantes.

Informações para o professor

Verifique atentamente as informações que os alunos colocam no blog, imagens vídeos, sites que indiquem. 
Oriente-os a sempre procurar e recomendar sites confiáveis como o de universidades públicas, por exemplo. 
Neste momento, o vídeo de todo o processo de construção que os alunos fizeram durante toda a proposta 
deverá estar editado e pronto para ser acessado por qualquer usuário a partir do site de uma rede social da 
escola ou da turma. O vídeo pode servir de autoavaliação e de autocrítica de todo o processo vivenciado.

Após o blog ficar pronto, solicite aos alunos que compartilhem o link com as demais turmas da
escola e redes sociais. Proponha que apresentem aos seus pais e responsáveis as informações cole-
tadas e que eles coloquem comentários com suas opiniões sobre o trabalho.
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Proposta de avaliação
Para a avaliação dos alunos participantes do projeto, sugere-se que os professores de Ciências,

Língua Portuguesa e Arte avaliem em conjunto as seguintes produções: os cartazes, os textos auto-
rais e o blog sobre a origem do Universo e como os astros são e foram utilizados para organização
temporal, localização e práticas agrícolas. Além disso, avaliem componentes de integração e parti-
cipação dos alunos, como trabalho em grupo, interesse em aprender, realização das pesquisas, cui-
dado com busca em fontes confiáveis, contribuição para a elaboração do blog, entre outros.  

Autoavaliação
Planeje um momento de autoavaliação e incentive a participação do aluno. Esse processo pos-

sibilita a reflexão sobre a própria aprendizagem, motivando-o a buscar formas eficazes de obter co-
nhecimentos tanto na sua vida escolar como na prática. Quando percebem que estão atuando na
gestão dos próprios processos cognitivos, os alunos ampliam a confiança nas próprias capacidades.
A autoavaliação constitui um excelente recurso na construção do autoconhecimento, como forma
de propiciar um momento individual de reflexão tanto sobre o aprendizado dos conteúdos como
sobre sua aplicação na vida prática e sobre sua própria dedicação no processo. Os critérios da auto-
avaliação podem ser estabelecidos em conjunto, por professor e alunos.

Autoavaliar-se é uma tarefa que precisa ser orientada e auxiliada pelo professor para que o
aluno entenda a proposta e tome consciência de seu percurso de aprendizagem, motivando o de-
senvolvimento das responsabilidades individuais e ressaltando a importância do empenho para o
avanço nos estudos.

Segue uma sugestão de autoavaliação que pode ser feita pelos alunos após o término da se-
quência didática. Abaixo foram estabelecidos alguns critérios relacionados às habilidades selecio-
nadas nesta sequência didática e a atitudes associadas a competências gerais ou socioemocionais.

Autoavaliação 

Critérios Sim Parcialmente Não

Discuti as teorias sobre a origem do Universo?

Analisei o papel dos astros na organização temporal e espacial de povos
antigos?

Entendi que diferenças podem ser observadas no céu no decorrer de um ano?

Expressei-me artisticamente na elaboração dos cartazes?

Expressei meus conhecimentos elaborando textos com os dados de pesquisa?

Participei das atividades propostas em sala de aula? 

Fiz a atividade de construção do planisfério?

Respeitei a opinião dos colegas durante as discussões?

Participei das atividades em grupo, dando apoio aos colegas?

Participei das filmagens para publicação em redes sociais?
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Avaliação do professor
Os conceitos sugeridos a seguir procuram identificar e representar o domínio do aluno em re-

lação aos conteúdos e atitudes trabalhadas e ao atendimento das respectivas competências e habili-
dades.  As  intervenções  e  os  planos  pedagógicos  necessários  para  mitigar  os  baixos  níveis  de
suficiência dos alunos e possibilitar que tenham condições de continuar os estudos e avançar neles
são de responsabilidade do professor em consonância com o projeto político pedagógico da escola.

O Desempenho Adequado (DA) indica que o aluno pode ampliar, aprofundar e avançar em
seus estudos de Ciências da Natureza, pois alcançou os objetivos estabelecidos para o período bi-
mestral por contemplar as competências, habilidades e conteúdos correspondentes ao ano/série em
que se encontra.

O Desempenho Suficiente (DS) indica que o aluno alcançou a possibilidade de avançar nos
estudos, mas obteve um desempenho que requer um trabalho contínuo de acompanhamento da
aprendizagem durante o próximo bimestre.

Por fim, o Desempenho Insuficiente (DI) indica que o aluno não tem possibilidades de avan-
çar nos estudos de Ciências da Natureza, dando continuidade a eles. Nesses casos, necessitará de
um amplo plano de acompanhamento do desenvolvimento de habilidades, com atividades dife-
renciadas. O aluno com desempenho insuficiente, além de recuperar-se pedagogicamente, precisa
prosseguir em seus estudos e, portanto, terá muitos objetivos novos a alcançar, o que originará di-
ficuldades adicionais a superar, que devem ser mediadas e encaminhadas pelo professor.

Avaliação de desempenho

Critérios/
Intervalos de valor

Desempenho
Insuficiente (DI)

[0-4]

Desempenho
Suficiente (DS)

[5-7]

Desempenho
Adequado (DA)

[8-10]

Discutiu as teorias sobre a origem do Universo.

Analisou o papel dos astros na organização temporal e 
localização de povos antigos.

Compreendeu que diferenças podem ser observadas 
no céu no decorrer de um ano.

Expressou-se artisticamente na elaboração dos cartazes.

Elaborou textos autorias.

Agiu com respeito com os colegas e o professor.

Participou das filmagens das etapas do projeto.

Demonstrou organização e empenho no desenvolvi-
mento nas atividades extraclasses.

Contribuiu nas atividades em grupo.

Procurou meios para alavancar a própria aprendizagem.

Desempenho geral.
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Cronograma

Atividades

Primeira
etapa

(Aulas de
1 a 7)

Segunda
etapa

(Aula 8)

Terceira
etapa
(Aulas
9 e 10)

Quarta
etapa
(Aulas

11 e 12)

Introdução. X

Pesquisa histórica. X

Documentário Big Bang. X

Elaboração de cartazes. X

Elaboração de textos autorais. X

Observação dos astros através de software. X

Construção de um planisfério. X

Construção de um blog. X
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