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Olá, este é seu livro de projetos integradores da área de Matemática e suas Tecnolo-

gias. Neste livro, você e seus colegas serão convidados a aprender por meio da rea-

lização de projetos. Este livro é composto de seis projetos com os seguintes temas: 

STEAM, Protagonismo juvenil, Midiaeducação e Mediação de conflitos. Esses temas 

serão trabalhados de modo integrado com outras áreas do conhecimento.

Todos os projetos deste livro partem de uma questão geradora, a qual se espera que, 

ao final da realização de cada um deles, você e seus colegas tenham obtido subsídios 

suficientes para respondê-la. Além disso, em todos os projetos, serão propostas ativi-

dades individuais, em duplas ou em grupos. Você e seus colegas serão convidados a 

pesquisar informações e dados, compartilhar suas descobertas, refletir sobre diferen-

tes assuntos e argumentar, com base em informações confiáveis, para defender suas 

ideias e chegar a um consenso.

Ao final de cada projeto, você e seus colegas terão criado algo coletivamente e po-

derão compartilhar com a comunidade escolar ou com os moradores do entorno da 

escola essa criação.

Um projeto integrador tem como objetivo mostrar como conhecimentos de diferentes 

áreas podem ser aplicados para solucionar um problema ou criar algo. Todo projeto é 

composto de uma fase de planejamento, de execução, de apresentação, de avaliação 

e de registro.

A fase de planejamento deve ser estruturado o que será realizado no projeto, quanto 

tempo será necessário para realizar cada etapa, os materiais necessários e quem será 

responsável por realizar cada tarefa. 

A fase de execução, como o próprio nome sugere, é a fase em que você vai realizar e 

colocar em prática o que foi planejado. A fase de apresentação é uma das mais impor-

tantes de um projeto, nela você e seus colegas vão compartilhar com a comunidade 

escolar ou com os moradores do entorno da escola os resultados do projeto. 

Já na fase de avaliação, o objetivo é que vocês avaliem não apenas o desenvolvimento 

do projeto e sua participação, mas também a participação dos colegas de grupo ou 

de turma.

Além disso, ao longo de todos os projetos será proposto ao final de cada etapa que 

façam um registro, do modo que preferirem, de reflexões, resultados de pesquisas que 

tenham realizado, cópias de esboços, entre outros materiais.

Essas fases não são lineares e não devem ser encaradas como um processo em que, 

quando uma acaba, se inicia a outra e as fases anteriores não são retomadas. Elas po-

dem ser realizadas concomitantemente e, sempre que necessário, pode-se retornar à 

fase de planejamento.

O QUE É TRABALHAR COM PROJETOS?

4

TRABALHO POR PROJETOS
CONVITE AO
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Como citado anteriormente, este livro é composto de seis projetos com os seguintes 

temas: STEAM, Protagonismo juvenil, Midiaeducação e Mediação de conflitos. 

STEAM é uma palavra composta pelas letras iniciais do nome de cada uma das partes 

sucessivas de uma locução. STEAM, em inglês, se refere a Science, Technology, Engi-

neering, Arts and Mathematics (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). 

É um tema que trabalha de modo integrado esses cincos campos de saber.

Protagonismo juvenil é um tema que aborda culturas juvenis, estimulando a participa-

ção ativa dos jovens em atividades que exploram o âmbito dos interesses individuais e 

familiares. Em projetos desse tema integrador é esperado que os jovens tomem deci-

sões de maneira autônoma e responsável, assumindo responsabilidades e solucionando 

um problema, por meio da busca de respostas e esclarecimentos na sua realidade local.

Midiaeducação ou educação para as mídias é um tema integrador que trabalha com o 

letramento midiático, cujo objetivo é formar um usuário crítico e que, além de ser con-

sumidor e participante de mídias sociais, também produza conteúdo, de preferência, 

de relevância social.

Mediação é um processo de resolução pacífica de conflitos em que uma pessoa, im-

parcial e independente, com a necessária capacitação, facilita o diálogo entre as par-

tes para que melhor entendam o conflito e busquem alcançar soluções criativas e pos-

síveis. A Mediação de conflitos está presente no mundo desde o início da existência 

dos grupos sociais.

OS TEMAS DOS PROJETOS

Um importante aspecto do trabalho por meio de projetos é a organização do tempo. 

Sugerimos que, antes de iniciar cada um dos projetos, você e seus colegas folheiem o 

projeto e, com a ajuda do professor, criem um cronograma com datas e estimativas de 

tempo para cada etapa.

Há diversas maneiras de elaborar um cronograma e para criá-lo você deve atentar aos 

seguintes aspectos:

Organização

Verifique se haverá tarefas que demandam mais tempo, como: entrar em contato com 

pessoas da comunidade escolar, realizar pesquisas, coletar dados. Verifique quanto 

tempo de aula, por semana, você e seus colegas terão disponíveis para fazer o projeto.

Preparação

Algumas atividades e etapas necessitarão de materiais ou planejamento prévio. Reser-

ve um tempo no cronograma para preparar etapas como essas, separando materiais e 

organizando o ambiente.

Autoconhecimento

Para cumprir o cronograma estabelecido pela turma também será importante avaliar 

atividades, etapas ou assuntos com os quais você tem mais facilidade ou mais dificul-

dade. Reserve o seu tempo semanal de estudo individual considerando essas caracte-

rísticas. Lembre-se de que pode ser necessário dedicar mais tempo para assuntos que 

você considera mais difíceis. 

Atualização

Durante todo o projeto, mantenha o cronograma atualizado e, se necessário, faça al-

terações.

QUANTO TEMPO PRECISO?

5
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Mauro Pimentel/Agência France-Presse

O que vem a sua cabeça quando ouve a 

palavra su
ste

nta
bil

ida
de

? Você sabe o 

que é “ser sustentável”? 

Chegamos a um ponto na Histó
-

ria em
 que devem

os m
oldar nos-

sas ações e
m todo o mundo, co

m 

maior atenção para as co
nsequên-

cias ambientais. A
través 

da igno-

rância ou da indifer
ença podemos 

causar danos maciço
s e irre

ver-

síve
is a

o meio ambiente, 
do qual 

nossa vida e b
em-est

ar dependem.

Trech
os da Decla

ração da Conferê
ncia 

da ONU sobre o
 Meio Ambiente 

(Estocolmo, 1972), p
arágrafo 6. 

Podemos perceber que, cada vez mais, 

a relação com nosso entorno deve 

se desenvolver de modo consciente, 

permeada de atitu
des que acarretem 

o menor dano possível, ta
nto para o 

ambiente quanto para a sociedade, em 

suas diferentes esferas, como social e 

econômica. 

QUAL É A PROPOSTA DE 

VOCÊS PARA TRANSFORMAR 

O LUGAR EM QUE VIVEM 

EM UM LUGAR MAIS 

SUSTENTÁVEL?

SUSTENTABILIDADE NO

ÂMBITO COMUNITÁRIO

PROJETO 2

Essa ação foi re
alizada em 

março de 2017 na praia de 

Copacabana, no Rio de 

Janeiro. M
ais de seiscentos 

jovens e crianças form
aram 

um ba
nn

er g
igante em defesa 

dos corais da Amazônia.
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PROTAGONISMO JUVENIL
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Vamos conhecer um pouco da estrutura deste livro!

Em seguida, é apresentada a FICHA TÉCNICA do 

projeto, na qual são listadas as competências e as 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) cujo desenvolvimento é favorecido pelo 

projeto. Confira nas páginas 204 a 207 deste livro 

o descritivo completo dessas competências e 

habilidades. Nessa ficha, são indicados também o 

produto final do projeto e as áreas do conhecimento 

trabalhadas de modo integrado com a Matemática.

A ABERTURA DO PROJETO
apresenta algumas perguntas e 

textos acompanhados de uma 

imagem para ambientá-lo no 

projeto. Indica o tema integrador 

e a questão geradora do projeto.

ETAPA 5

 Treliças e triângulos

Você já notou que várias pontes têm estruturas formadas por partes que lembram triângulos? Você 

conhece alguma ponte com estrutura formada por partes que lembram outras figuras geométricas?

Na etapa 3, você leu sobre a reabertura da Ponte Hercílio Luz e pesquisou os motivos que levaram 

ao fechamento da ponte. Leia agora uma notícia sobre a reforma dessa ponte.

Ponte Hercílio Luz: estrutura de treliça usada  
na reforma começa a ser retirada do vão central

Nova etapa dos trabalhos começou nesta quinta-feira (7) e tem previsão para ser con-

cluída no começo de 2020

A estrutura 

de treliça foi 

instalada em 

cinco módulos 

nos 349 metros 

do vão central 

da ponte, em 

2015 e 2016, 

para auxiliar na 

sustentação da 

ponte durante a 

restauração

Chegando à reta final, a obra de restauração da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, entrou em 

nova etapa nesta quinta-feira (7), com o início da retirada da estrutura de treliça central de apoio 

da ponte, usada durante a reforma. 

O governo afirma que a ligação entre Ilha e Continente será reaberta para o tráfego no dia 30 de 

dezembro deste ano.

A expectativa é que a primeira parte dessa etapa do trabalho, feito por módulos, seja concluída 

neste fim de semana, se as condições climáticas forem favoráveis. 

A estrutura de treliça que será retirada foi instalada em cinco módulos nos 349 metros do vão 

central da ponte, em 2015 e 2016, entre as estruturas definitiva e provisória, para auxiliar na 

sustentação da ponte durante a obra de restauração. 

Cada módulo tem cerca de 80 toneladas, e a retirada é feita por balsa com guincho. Até a primeira 

quinzena de dezembro, serão removidas mais duas peças. A retirada dos últimos dois módulos está 

prevista para o início de 2020, depois da data prevista para a reabertura do cartão-postal.

Além dos trabalhos estruturais da ponte, estão sendo feitos serviços de limpeza e pintura. Atual-

mente, 480 funcionários trabalham na obra de restauração da Ponte Hercílio Luz. Destes; 120 

atuam exclusivamente na pintura de toda estrutura.

PONTE Hercílio Luz: estrutura de treliça usada na reforma começa a ser retirada do vão central. NSC Total, 8 nov. 2019. 
Disponível em: www.nsctotal.com.br/noticias/ponte-hercilio-luz-estrutura-de-trelica-usada-na-reforma-comeca-a-ser-

retirada-do-vao. Acesso em: 26 nov. 2019.

1  A notícia menciona treliças. Você já ouviu falar nesse termo? O que você acha que ele significa?
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Não escreva no livro.
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Cada projeto será desenvolvido por meio 

de ETAPAS e de ATIVIDADES que foram 

propostas com o intuito de ajudar na 

elaboração do produto final.

A INTRODUÇÃO explica como 

será o trabalho com o projeto, 

quais são os objetivos e a 

justificativa dele e apresenta um 

plano de ação com as etapas do 

projeto.

O social, em que são 

tratados assuntos 

como saúde, condições 

de vida, educação e 

lazer.

O econômico, que, 

considerando os dois 

pilares citados, refere-se  

aos processos de 

produção, distribuição  

e consumo.

O ambiental, 

que se 

relaciona ao modo 

como a sociedade, a 

comunidade e as 

empresas  

exploram os 

recursos da 

natureza.

INTRODUÇÃO
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O termo sustentável origina-se do latim 

sustentare, que significa “sustentar”; “de-

fender”; “favorecer, apoiar”; “conservar, 

cuidar”. O desenvolvimento sustentável 

se baseia em três pilares, conforme mos-

trado no esquema ao lado.

Neste projeto, você e seus colegas se-

rão convidados a estudar alguns 

casos reais relacionados ao 

tema sustentabilidade e a 

seus três pilares, a identifi-

car uma situação da região 

onde vivem que pode ser mi-

nimizada do ponto de vista da 

sustentabilidade e a criar uma 

proposta de ação para solucionar 

ou melhorar essa situação.

46

Ficha técnica do projeto

 Produto final: Proposta de ação criada por você e seus colegas.

 Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias.

 Competências Gerais da BNCC: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

 Competências Específicas da área de Matemática e suas 
Tecnologias: 1, 3 e 5.

 Competência Específica da área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias: 1.

 Competência Específica da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas: 3.

 Competência Específica da área de Linguagens e suas 
Tecnologias: 3.

 Habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias: 
EM13MAT101, EM13MAT102, EM13MAT307, EM13MAT309 e 
EM13MAT510.

 Habilidades de outras áreas do conhecimento: EM13CHS302, 
EM13CNT104 e EM13LGG301.

PLANO DE AÇÃO

Etapa 1: Uso de agrotóxicos na produção de alimentos

Etapa 2: Desmatamento e comunidades indígenas

Etapa 3: Produção e destinação do lixo

Etapa 4: Identificando possíveis melhorias na comunidade

Etapa 5: Planejando a ação

Etapa 6: Executando a proposta de ação

Etapa 7: Considerações e resultado do projeto

Avaliação

OBJETIVOS

 Compreender os pilares do desenvolvimento sustentável.

 Investigar e identificar situações inadequadas em relação aos preceitos de sustentabilidade.

 Praticar ações de melhoria no lugar onde vive.

 Desenvolver uma proposta de ação para promover hábitos sustentáveis no lugar onde vive.

 Reconhecer-se como agente de mudanças positivas no lugar em que vive.

JUSTIFICATIVA

Conhecer meios de cuidar para que nosso comportamento e nossas decisões não dificultem o 

desenvolvimento desta geração e das próximas, do ponto de vista social, ambiental e econômico, é muito 

importante, pois o olhar apurado de cada indivíduo pode trazer melhorias não só para si mesmo, mas 

também para as pessoas e o ambiente que o cercam.

Tendo ciência disso, você e seus colegas poderão propor soluções e executar melhorias para sanar eventuais 

problemas do cotidiano, bem como disseminar informações relevantes para a comunidade local.
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ESTE LIVRO?
COMO ƒ
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Em NESTA ATIVIDADE, 
VOCÊ VAI PRECISAR DE
são listados os materiais 

necessários para a 
realização das atividades.

Tudo começa com uma boa captura de imagem

Observe as imagens abaixo.

Imagine que essas fotografias fazem parte de uma campanha de viagens 

turísticas. Quais delas são mais convidativas e representativas dos locais? 

Por quê?

As fotografias 1 e 2 foram tiradas no mesmo local, mas a fotografia 2 des-

taca uma característica marcante do local: a dimensão das sequoias em 

relação a um ser humano. As fotografias 3 e 4 também foram tiradas no 

mesmo local, mas a fotografia 4 chama mais a atenção pela maneira como 

o fotógrafo enquadrou a imagem, dando mais destaque ao campo do que 

ao céu. Com esse enquadramento, o fotógrafo conseguiu aproveitar a luz 

natural e dar destaque às plantas. Além disso, na fotografia 4, a perspec-

tiva em que ela foi tirada permite ao leitor ter a impressão de que está ali 

naquele campo. Já na fotografia 3, pela posição do sol, não fica claro que 

é um campo de flores.

Fotografias dos campos de lavanda em Provence, na França.

Fotografias do Parque das Sequoias, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O dia mundial 

da fotografia é 

comemorado 

em 19 de agosto 

e o dia nacional 

do fotógrafo é 

comemorado no 

Brasil em 8 de 

janeiro. 

VOCÊ SABIA?

Enquadrar: posicionar 

ou alinhar os 

elementos na área a 

ser fotografada.
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AVALIAÇÃO

O projeto Conflitos na escola permitiu a você fazer pesquisas bibliográficas e pesquisas estatísticas e 

conhecer alguns aspectos da Teoria dos Jogos com o objetivo de organizar uma campanha na escola 

para motivar as pessoas a resolver conflitos com base em soluções cooperativas. 

Retome seu processofólio, relendo os relatos, observando as fotografias, os esquemas e outros mate-

riais que tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

Após rever seus registros, responda: Quais os aspectos deles que você acha que poderia ter desenvolvido 

melhor?

Retorne à abertura deste projeto e releia os objetivos que foram apresentados. Você conseguiu atingi-

-los? Responda escolhendo entre uma destas três opções: sim, não ou parcialmente atingidos. Justifique 

o porquê dessa resposta.

Um primeiro aspecto a ser avaliado é o cronograma: você respeitou os prazos designados para realizar as 

tarefas?

Outro critério a ser considerado está relacionado à qualidade do material produzido e entregue por você 

ao grupo no desenvolvimento do projeto. Você se dedicou a entregar produções bem-feitas ou a qua-

lidade foi inferior ao esperado, atitude que impactou na produção geral das atividades em grupo? Seja 

honesto consigo mesmo e não responda com base na subjetividade.

Quais das suas características pessoais mais colaboraram para o desenvolvimento do projeto e a constru-

ção do produto final?

Que atitudes diferentes você teria no desenvolvimento deste projeto integrador ou na participação em 

um próximo?

Ao longo do desenvolvimento do projeto, você foi proativo, buscando pensar quais seriam os próximos 

passos e como o grupo poderia proceder?

As atividades realizadas com a turma toda concretizaram resultados de consensos, com base no diálogo 

respeitoso e na comunicação não agressiva?

As opiniões discordantes foram acolhidas e apresentadas de modo construtivo como oportunidade de 

ampliação para o repertório pessoal?

Quais conhecimentos matemáticos você conseguiu articular à construção e execução das etapas deste 

projeto integrador?

stockphoto-graf/Shutterstock
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3  Agora, você vai realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o que é conflito 

de modo geral e quais são os conflitos com mais ocorrências nas escolas. 

Essa pesquisa pode ajudar você a complementar, ampliar, contrapor ou 

refinar as ideias debatidas na atividade anterior. Leia a seguir algumas 

orientações para realizar essa pesquisa.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com software de edição de textos instalado;

 dispositivo eletrônico com acesso à internet.

Estudante de escola 

municipal, em Itaparica,  

na Bahia. Fotografia de 2019.

Estudante seleciona livros em biblioteca do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Mato 

Grosso, campus de Rondonópolis. Foto de 2018.

Você vai iniciar seu processofólio Comece anotando a questão geradora e os dados do projeto. Depois, 

registre, do modo como preferir, as informações que obteve na pesquisa e tudo que os colegas de turma 

compartilharam das pesquisas bibliográficas deles, a fim de agregar e complementar a sua.

PROCESSOFîLIO

4  Ao término da pesquisa bibliográfica proposta na atividade anterior, organize-se para comparti-

lhar e apresentar aos colegas as informações obtidas na pesquisa.

 Em um software de edição de textos, organize todas as descobertas e os conhecimentos adquiridos durante 
a realização dessa pesquisa bibliográfica.

 É importante registrar na sua pesquisa tudo que considerar significativo para você e para a realização das 
etapas deste projeto.

 Registros visuais, como fotografias, esquemas ou esboços de mapas mentais, podem auxiliar a organização 
do pensamento.

 A fundamentação teórica que você vai elaborar deve ser coerente com a proposta desta pesquisa.

 Cite argumentos relevantes e atuais sobre o assunto e reescreva com suas palavras o entendimento 
desenvolvido durante a leitura do material existente, impresso ou digital, que você tiver selecionado.

 Não se esqueça de que você não pode fazer cópia de textos que não são de sua autoria sem que as fontes 
sejam citadas. As citações devem estar acompanhadas das especificações de fonte, como nome do autor, 
nome da obra, data de publicação, número de página, no caso de material impresso, ou link e data de 
acesso, no caso de material digital.

 Ao desenvolver a pesquisa bibliográfica, busque explicar a ideia básica do tema conflito e identificar 
ocorrências, principalmente, nas escolas.

 Situe o tema conflito em um contexto geral e busque informações a respeito de como ele é tratado 
atualmente, de modo específico, nas escolas.

Pesquisa 

bibliográfica: reunião 

de textos diversos 

sobre determinado 

assunto, em várias 

fontes, digitais ou 

impressas – como 

monografias, artigos 

científicos, revistas 

especializadas, 

dissertações e teses, 

entre outras fontes, 

como instituições 

públicas. Esse 

procedimento tem 

como objetivo 

auxiliar o pesquisador 

a ampliar o 

conhecimento acerca 

do objeto de estudo 

proposto.
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1 As experiências culturais e esportivas que vivenciamos aperfeiçoam 

a construção de nossa identidade pessoal e compõem nossa visão 

de mundo. Quais dessas atividades despertam mais seu interesse: 

as do tipo artístico-cultural ou as esportivas? De que modo você 

associaria essas atividades à construção de uma Cultura de Paz?

Redija, em uma folha à parte, um texto de até 15 linhas no qual você 

responda a esses questionamentos com base na ideia da afirmação 

inicial do enunciado desta atividade.

2 Que manifestação artístico-cultural ou esportiva de que você já par-

ticipou foi especial para você? Por quê? Converse sobre isso com os 

colegas e o professor.

Indígenas guarani-kaiowá dançando hip-hop

durante cerimônia de abertura dos Jogos 

de Integração Indígena (Joind), em escola 

estadual indígena na Aldeia de Amambai, em 

Mato Grosso do Sul. Fotografia de 2013.

A obra Contos, de autoria da artista Luna Buschinelli, tem 2 500 metros 

quadrados e foi pintada na fachada da Escola Municipal Rivadávia Corrêa, 

no município do Rio de Janeiro. A artista, com 19 anos quando fez a pintura, 

trabalhou aproximadamente um mês para produzir o painel que é considerado 

o maior grafite do mundo feito por uma mulher. O trabalho integra o projeto 

Rio Big Walls, da Secretaria Municipal de Cultura. Fotografia de 2017.

A obra Contos, de autoria da artista Luna Buschinelli, tem 2 500 metros 

quadrados e foi pintada na fachada da Escola Municipal Rivadávia Corrêa, 

no município do Rio de Janeiro. A artista, com 19 anos quando fez a pintura, 

trabalhou aproximadamente um mês para produzir o painel que é considerado 

A Lei n. 13 663, de 

14 de maio de 2018, 

alterou o artigo 12 da 

Lei n. 9 394, de 20 de 

dezembro de 1996, que 

é a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação 

Nacional, incluindo a 

promoção de medidas 

de conscientização, de 

prevenção e de combate a 

todos os tipos de violência 

e a promoção da Cultura 

de Paz nas escolas.

VOCÊ SABIA?

FICA A DICA!

O áudio Estudo da 

OMS mostra que a arte 

pode fazer bem ˆ saœde 

apresenta uma notícia 

de 11 de novembro de 

2019 que menciona 

que tomar parte em 

atividades artísticas 

é benéfico à saúde 

mental e física do ser 

humano. Disponível em: 

https://news.un.org/pt/

audio/2019/11/1694121. 

Acesso em: 17 fev. 2020.

Edson Sato/Pulsar Imagens

Luiz Souza/Fotoarena

Não escreva no livro.
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Ao longo do livro, a 
definição de algumas 
palavras ou expressões 
da língua portuguesa 
será apresentada no 
GLOSSÁRIO.

Ao final de cada 
etapa, você será 
convidado a realizar 
uma AVALIAÇÃO
do projeto, do 
produto final e do 
desenvolvimento do 
projeto em relação 
a si mesmo e aos 
colegas.

Atividade 
em dupla

Atividade 
envolvendo 
a sala toda

ÍCONES

No boxe FICA 
A DICA! são 
sugeridos livros, 
sites, aplicativos, 
vídeos, músicas, 
documentários e 
outros conteúdos 
para você 
complementar os 
seus estudos.

No boxe VOCÊ SABIA? 
são apresentadas 

curiosidades 
e informações 

complementares sobre 
o assunto tratado.

Para cada projeto você vai criar um PROCESSOFÓLIO
para registrar o desenvolvimento do projeto, reflexões 

e pesquisas que tenha realizado, cópias dos esboços 
e conteúdos criados e qualquer outro material que 

desejar. É importante que você registre todos os 
momentos que considerar importantes do processo 

criativo e do desenvolvimento do projeto, tanto o que 
deu certo como o que deu errado.

Atividade 
em grupo

Depuraç‹o

D

7
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Tales Azzi/
Pulsar Im

agens

“Você já pensou o que significa uma 

ponte para a comunidade da região em 

que ela está localizada?” 

Como as pontes do bairro
 em que você 

mora, desde as menores e mais simples 

até as maiores e mais movimentadas, 

impactam seu dia a dia e o dos colegas?

Em um prim
eiro momento, podemos pensar 

em pontes como uma simples forma de li-

gação fís
ica entre dois pontos. No entanto, 

um olhar m
ais aprofundado nos permite ver 

a im
portância de uma ponte sob vários as-

pectos, como as oportunidades que oferece 

aos moradores da região em que se localiza 

e os significados e im
aginários associados a 

ela e a sua tra
vessia.

COMO PODEMOS PLANEJAR 

E CONSTRUIR UM 

PROTÓTIPO DE PONTE?

PONTES: M
AI S DO QUE

UMA TRAVESSIA

PROJETO	1

Constru
ída entre

 1956 e 1965, a Ponte 

Internacional da Amizade – mais 

comumente conhecida como Ponte 

da Amizade –, lig
a as cidades de Foz 

do Iguaçu (P
R) e

 Ciudad del Este
, no 

Paraguai. F
otografia de 2019.

8
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INTRODUÇÃO

Passando pelo rio Paraná, a construção da Ponte da Amizade – representada 

na página anterior – foi um dos marcos da reconstrução do relacionamento 

entre Brasil e Paraguai após a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) – o 

maior conflito bélico travado na América do Sul, que envolveu Brasil, Argen-

tina, Uruguai e Paraguai e causou a dizimação de uma parcela significativa da 

população paraguaia. Do lado paraguaio, a construção da ponte permitiu ao 

país melhorar suas relações com o Brasil e conquistar uma rota de saída para 

o mar que não passasse pela Argentina.

Neste projeto, vamos nos dedicar a entender melhor a importância geográfi-

ca e social das pontes e a estudar a matemática envolvida em sua estrutura, 

com o objetivo de construir um protótipo de ponte utilizando materiais sim-

ples do dia a dia.

A inspiração deste projeto vem de diversas competições nacionais e inter-

nacionais de construção de pontes de espaguete, como a RECCS World 

Championship in Spaghetti Building (Campeonato Mundial de Construção em 

Espaguete), da Universidade de Óbuda, em Budapeste, na Hungria. Nesse cam-

peonato, que ocorre anualmente desde 2005, estudantes universitários cons-

troem pontes usando apenas 

macarrão cru e cola. Na fase 

de testes, o centro das pontes 

é submetido a uma força ver-

tical crescente, com sentido 

para baixo, até que a estrutura 

colapse; o peso máximo que a 

ponte suporta corresponde a 

um valor necessariamente infe-

rior ao valor da força no qual a 

ponte colapsa.

Na edição de 2019 do evento, 

três grupos de estudantes bra-

sileiros da Escola e Faculdade 

de Tecnologia Senai Roberto 

Mange conquistaram o segun-

do, o quarto e o quinto lugar 

na competição. O grupo Bra-

zilian Builders, que ficou em 

segundo lugar, construiu uma 

ponte de 998 g que suportou 

uma massa de 355,3 kg!
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Ficha técnica do projeto

 Produto final: Construção de um 
protótipo de ponte.

 Áreas do conhecimento: Matemática 
e suas Tecnologias e Linguagens e 
suas Tecnologias.

 Competências Gerais da BNCC: 1, 2, 4 
e 7.

 Competências Específicas da área de 
Matemática e suas Tecnologias: 1 e 3.

 Competência Específica da área de 
Linguagens e suas Tecnologias: 3 e 7.

 Habilidades da área de Matemática 
e suas Tecnologias: EM13MAT105, 
EM13MAT306 e EM13MAT316.

 Habilidades de outras áreas do 
conhecimento: EM13LGG301 e 
EM13LGG704.

Ponte de macarrão do time da 

Universidade de Atatürk (Turquia) 

sendo colocada na plataforma 

de teste durante o Campeonato 

Mundial de Pontes de Macarrão de 

2019, em Budapeste, Hungria.

OBJETIVOS

 Conhecer diferentes tipos de ponte no Brasil e no mundo e compreender sua importância 

geográfica e social.

 Reconhecer elementos estruturais das pontes que podem se relacionar com a paisagem e os 

aspectos culturais da comunidade.

 Reconhecer aspectos que devem ser considerados na construção de uma ponte, como o local 

em que ela será erguida, a estética da estrutura e sua resistência.

 Estudar conceitos matemáticos e físicos necessários para construir uma ponte de maneira 

segura, viável e visualmente atraente.

 Construir e testar um protótipo de ponte utilizando materiais simples do dia a dia.

JUSTIFICATIVA

A construção do protótipo de uma ponte, produto final deste projeto, assim como o trabalho desenvolvido 

nas etapas intermediárias dessa construção, permitirão a você explorar ambientes de investigação e 

resolução de problemas e desenvolver o raciocínio crítico, o diálogo, a colaboração e a criatividade. 

PLANO DE AÇÃO

Etapa 1: Conhecendo pontes

Etapa 2: Pontes ao seu redor

Etapa 3: A beleza nas pontes

Etapa 4: Pontes e ressonância

Etapa 5: Treliças e triângulos

Etapa 6: Construção e teste de um protótipo de ponte

Etapa 7: Divulgação do projeto para a comunidade escolar

Avaliação

11
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ETAPA 1

	Conhecendo	pontes

Nesta etapa, você vai informar-se sobre algumas pontes, uma delas muito relevante na história da 

Matemática, e fará uma pesquisa sobre pontes brasileiras importantes.

A	Ponte	Giratória	de	Recife

Recife, capital de Pernambuco, é famosa por suas pontes que permeiam o conjunto de ilhas e 

mangues que formam a cidade. Você já pensou qual é a característica mais marcante da cidade 

em que você mora?

Recife é conhecida como a “Veneza brasileira” por ter mais de 45 pontes. Uma delas foi a primeira ponte construída 

no Brasil: inaugurada em 1643 com o nome de Ponte do Recife, foi posteriormente renomeada como Ponte 

Maurício de Nassau. 

Por ter uma 

parte móvel no 

centro, a Ponte 

Giratória, em 

Recife (PE), 

permitia o 

trânsito de 

navios e 

barcos, como 

se pode 

observar 

nesta foto da 

década de 

1930.

Uma das pontes mais interessantes da história da cidade, entretanto, foi desativada na década 

de 1970: era a Ponte Giratória, que ligava o bairro de Recife ao bairro de São José. Essa ponte era 

dividida em três partes: as duas partes das extremidades eram fixas, conectadas com os bairros; 

a parte do meio girava em torno do seu centro, justificando assim o seu nome.

 Hans Von Manteuffel/Pulsar Imagens

 Reprodução/Coleção Particular

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, da CG2 e da CG4.

12

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto1_008a043_LA.indd   12PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto1_008a043_LA.indd   12 2/21/20   11:18 AM2/21/20   11:18 AM



A Ponte Giratória foi construída no porto de Recife, em 1920, para favorecer o trânsito ferroviário, 

rodoviário e fluvial. Quando as três partes da ponte estavam alinhadas, ocorria a passagem de trens, 

pelo trecho da ponte dotado de trilhos, e a passagem de pessoas e veículos, pelo outro trecho. Quan-

do a ponte apresentava a configuração mostrada na fotografia da página anterior, o fluxo de trens, 

veículos e pessoas era interrompido para dar lugar ao trânsito marítimo. Essas duas configurações da 

estrutura eram comumente chamadas de “fechada” e “aberta”, respectivamente.

O fortalecimento do sistema rodoviário na região e a diminuição do transporte fluvial, assim como o 

envelhecimento natural da estrutura e problemas de manutenção, fizeram com que ela fosse desmon-

tada e substituída por outra, dessa vez uma ponte rígida e de cimento armado. Embora tenha sido 

inaugurada como Ponte 12 de Setembro, a memória dos moradores prevaleceu, e ela foi rebatizada 

como Antiga Ponte Giratória.

As	sete	pontes	de	Königsberg

Durante o século XVIII, a cidade prussiana de Königsberg (atual Kaliningrado, na Rússia) foi palco de 

um famoso desafio: o rio Pregel cortava a cidade, dividindo-a em quatro regiões, que eram conecta-

das no total por sete pontes, como mostra a ilustração a seguir.

O desafio era: Como passar pelas quatro áreas da 

cidade cruzando todas as pontes somente uma 

vez cada uma delas?

1  Com a ajuda de um colega, você vai tentar re-

solver o desafio proposto acima. Para isso, re-

produza no caderno a ilustração ao lado, uma 

simplificação do território de Königsberg 

com suas sete pontes. Com um lápis, tente 

traçar um caminho que passe por cada uma 

das sete pontes apenas uma vez.

a) Você conseguiu resolver o desafio?

b) Compare suas tentativas com as das outras 

duplas. Alguém conseguiu resolver o desafio?

Kaliningrado, 

na Rússia, em 

fotografia de 2018. 

Desde o século 

XVIII, quando 

ainda se chamava 

Königsberg, até o 

presente, a cidade 

sofreu diversas 

modificações, 

até mesmo na 

quantidade e na 

disposição de 

suas pontes.
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Na primeira metade da década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Königsberg – então parte 

da Prússia – sofreu severos bombardeios de forças soviéticas. Além do alto número de perdas humanas, 

esses ataques destruíram a cidade, que, sob domínio soviético, foi rebatizada de Kaliningrado. 

VOCÊ SABIA?

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a ativi-
dade 1 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Infelizmente, a tentativa de solucionar esse desafio estará sempre fadada ao fracasso: em 1736, o ma-

temático suíço Leonhard Euler (1707-1783) provou que esse problema não admite solução.

Antes de mostrarmos a prova da impossibilidade de solução para o caso das pontes, vamos simpli-

ficar a ilustração da página anterior: para esse desafio, o formato das regiões de terra não importa, 

apenas as ligações entre elas nos interessam. Portanto, podemos reduzir as regiões a nós, numerados 

de 1 a 4, e as pontes a linhas, nomeadas de a a g, como mostra a figura abaixo. Assim, um caminho 

entre as regiões de Königsberg é simplificado para um caminho entre nós conectados por arestas, 

sendo cada aresta percorrida uma única vez.
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Se um dos nós não é nem ponto inicial nem ponto final do caminho proposto, então a quantidade de 

vezes que alguém sai do nó durante o caminho tem que ser igual à quantidade de vezes que alguém 

entra nesse nó. Como cada linha deve ser percorrida uma única vez, então cada nó que não é ponto de 

início ou fim do caminho deve ter uma quantidade par de linhas ligadas a ele.

No entanto, todos os quatro nós estão conectados a uma quantidade ímpar de linhas: os nós 1, 3 e 4 

estão conectados a três linhas cada um e o nó 2 está conectado a cinco linhas. Como no máximo dois 

nós podem ser pontos de início e fim do caminho, então o desafio das sete pontes de Königsberg não 

admite solução.

Euler não só provou a impossibilidade de resolver esse desafio, como ainda se aprofundou na ques-

tão, desenvolvendo critérios para verificar se problemas semelhantes – nos quais eram alteradas a 

quantidade e a posição das pontes e das regiões – apresentavam soluções ou não. Seu estudo é o 

marco inicial de uma importante área da Matemática: a teoria dos grafos, que estuda estruturas como 

a representada acima, composta de nós e arestas. Essa área de estudo tem aplicações em Química, 

Linguística, Computação e Sociologia, entre outras áreas.

2  Atualmente, a região central de Kaliningrado 

tem uma configuração diferente, conforme 

se pode ver na ilustração ao lado. Compare-a 

com a da ilustração da página anterior: Qual 

é a diferença?

3  Observe a ilustração ao lado e responda: É 

possível resolver o desafio proposto inicial-

mente – passar pelas quatro regiões da cida-

de cruzando todas as pontes apenas uma vez 

cada uma delas – na atual configuração da 

região central?

As pontes b e d deixaram de existir.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a 
atividade 3 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

01_i002_PIMatColg21At 
NOVA – Produzir ilustração com 

base na ilustração “01_i001_
PIMatColg21At”, removendo as 
pontes “b” e “d”. (página 12)
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Não escreva no livro.
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4 A Ponte Giratória de Recife foi uma grande inovação para a época, em razão de seu mecanismo 

que permitia a passagem de embarcações. Em duplas, pesquisem mais essa ponte e elaborem um 

desenho ou esboço de como seria uma ponte giratória construída por vocês. 

 Atentem para as características que essa ponte deve ter: Quando a es-

trutura estiver fechada, como garantir que não haja um espaço entre as 

partes dela? Como vocês fariam para que a ponte fosse segura para os 

veículos e pedestres quando estivesse aberta? Em que aspectos a ponte 

construída por vocês seria diferente da Ponte Giratória?

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 4 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

Tanto nas artes plásticas como na engenharia, a elaboração de esboços é um importante passo na criação de 

qualquer obra. O esboço também permite que outra pessoa continue o trabalho, como aconteceu no caso de uma 

ponte na Noruega (acima, à esquerda). O artista norueguês Vebjørn Sand iniciou em 1997 o projeto de construção 

dessa ponte tendo por base um esboço de Leonardo da Vinci (1452-1519), reproduzido acima, à direita. A construção 

da ponte foi concluída em 2001. Fotografia de 2009. 

FICA A DICA!

A ponte de Vebjørn Sand, na qual foram empregados materiais modernos, como o aço, é uma adaptação da 

idealização de Da Vinci. Entretanto, em 2019, um grupo de cientistas criou um protótipo da ponte em escala 

e exatamente como concebida originalmente: ela se sustentaria por si mesma sob a força da gravidade, sem 

uso de argamassa ou prendedores para manter os blocos de pedra unidos! Leia mais sobre isso no artigo 

“Cientistas reproduzem ponte projetada por Leonardo da Vinci em 1502”. Disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/10/cientistas-reproduzem-ponte-projetada-por-

leonardo-da-vinci-em-1502.html. Acesso em: 19 dez. 2019.

Peça aos estudantes que comparem a fotografia com o esboço e identifiquem possíveis diferenças entre 
eles. Por exemplo, a grade de proteção na ponte não aparece no esboço.

Guarde todos os 

esboços que fizerem 

para adicionar ao 

seu processofólio!

Apesar de aparecerem frequentemente nos nossos diálogos do cotidiano, muitas vezes usamos os termos 

“ponte” e “viaduto” de maneira intercambiável. No entanto, esses dois termos têm significados distintos.

Pontes e viadutos são estruturas consideradas no meio técnico como Obras de Arte Especiais 

(OAEs) e possuem a função de transpor obstáculos. Quando esses obstáculos são, por exemplo, cur-

sos de água, lagos e regiões sobre o mar, essas estruturas são denominadas pontes e, quando trans-

põem ruas, rodovias, avenidas, ferrovias, áreas secas, entre outros, são chamadas de viadutos.

PONTES e viadutos: Entenda os principais problemas apresentados pelas estruturas e como é possível preveni-los e 
solucioná-los. Instituto de Pesquisas Tecnol—gicas, São Paulo, 7 jan. 2019. Disponível em: 

www.ipt.br/noticia/1475-pontes_e_viadutos.htm. Acesso em: 13 nov. 2019.

VOCÊ SABIA?
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Não escreva no livro.
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5  Nesta primeira etapa do projeto, vocês leram sobre a história da Ponte Giratória de Recife e sobre 

as pontes de Königsberg. Agora, vocês farão uma pesquisa on-line sobre a história de algumas 

pontes brasileiras e sua importância. Para isso, dividam-se em cinco grupos e atribuam, a cada 

grupo, uma das pontes abaixo.

 Em seguida, utilizem o seguinte roteiro para guiar sua pesquisa, adaptando-o para atender às 

peculiaridades da ponte escolhida, caso necessário.

 Em qual(is) cidade(s) está localizada essa ponte? Quais regiões ela conecta?

 Sob qual corpo de água a ponte passa?

 Em que ano sua construção foi finalizada?

 Qual é seu comprimento total?

 Qual é a importância dessa ponte para as pessoas da região em que ela se 

localiza?

  I. Ponte Benjamin Constant (AM)

  II. Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros (SE)

III. Ponte Internacional Barão de Mauá (RS) 

Corpo de água: 

qualquer acumulação 

significativa de 

água formada 

naturalmente. 

Exemplos: rio, lagoa, 

lago, mar, aquífero, 

entre outros.
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 5 nas Orientações 
específicas deste Manual.
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IV. Ponte Rio-Niterói (RJ)

   V. Ponte Juscelino Kubitschek (DF)

6  Com os dados obtidos na atividade anterior, organizem uma série de 

apresentações para que os grupos possam mostrar à turma as informa-

ções coletadas. É importante que as apresentações contenham fotogra-

fias, esquemas ou desenhos mostrando como são as pontes escolhidas.

7  Depois das apresentações, formem uma roda de conversa e comparem 

as pontes pesquisadas: O que as estruturas delas têm em comum? O que 

têm de diferente? As dimensões das pontes são próximas? Como elas 

afetaram a realidade dos moradores na região em que foram instaladas?

Em seu processofólio, registre os diversos esboços de pontes giratórias criadas por vocês e anote os 

principais tópicos, perguntas e soluções que surgiram durante essa fase. Inclua em seu registro uma 

reprodução do desenho final e informações sobre o funcionamento da ponte que imaginaram.

Elabore também um registro das informações coletadas sobre as cinco pontes da atividade 5. Esse registro 

será importante como referência durante as próximas fases deste projeto, por isso invista tempo e cuidado 

na produção dele e guarde-o bem.

PROCESSOFîLIO

Os subprodutos desta etapa serão os esboços de pontes giratórias e pesquisa sobre 5 pontes localizadas no Brasil.

Além dos dados coletados, você pode incluir em seu registro fotografias impressas, manchetes de jornal sobre a 

ponte e seus próprios comentários sobre o que aprendeu nessa pesquisa. Você também pode fornecer as fontes 

bibliográficas utilizadas na pesquisa.

Nas apresentações, 

vocês podem expor 

os resultados da 

pesquisa por meio 

de slides e cartazes, 

entre outros 

recursos.
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 6 e 7 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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ETAPA 2

	Pontes	ao	seu	redor

Na região em que você vive há pontes? Alguma delas tem um significado especial para você ou 

para a sua comunidade?

Pontes podem ser muito significativas para as comunidades que as utilizam, sendo às vezes até 

mesmo a única forma de acesso a determinada região, como é o caso da Ponte Araras, em Nova 

Mamoré (RO), sem a qual não 

seria possível o acesso às cida-

des de Nova Mamoré e Guaja-

rá-Mirim. Por esse motivo, mui-

tas pontes acabam se tornando 

marcos locais, pontos de refe-

rência e atrações turísticas.

Na etapa anterior, você obteve 

várias informações sobre pontes 

no Brasil e no mundo. Nesta eta-

pa, o objetivo é descobrir mais 

informações sobre pontes da re-

gião em que você mora ou pró-

ximas dela.

Em A está localizada a Ponte 

Araras, que dá acesso às cidades 

de Nova Mamoré (B) e  

Guajará-Mirim (C), em Rondônia. 

Sem a ponte, as cidades ficariam 

isoladas das cidades mais próximas.

1  Liste todas as pontes que você conhece na região em que você vive e no entorno da escola.

a) Forneça todas as informações que você souber sobre cada uma dessas pontes, por exemplo:

 Qual é o nome da ponte?

 Quando ela foi construída?

 Quem foi o arquiteto responsável pela construção?

 Ela já foi reformada ou sofreu manutenção?

 A ponte é usada por veículos, pedestres ou ambos?

b) Crie hipóteses sobre os motivos que levaram à construção dessas pontes.

c) Como essas pontes interagem com a paisagem em que estão inseridas? Você acha que houve 

uma preocupação com o aspecto estético quando foram construídas?

Respostas pessoais.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações espe-
cíficas deste Manual.
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Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1 e da CG2.

Não escreva no livro.
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2  Forme um grupo para pesquisar informações sobre pontes que existem 

ou existiram na região ou no bairro da comunidade escolar. Siga o roteiro 

a seguir.

a) Determine com os colegas qual será a região a ser pesquisada. Vocês 

podem escolher um bairro ou um distrito, delimitar uma área ao redor 

da escola, entre outras possibilidades. Se quiserem, podem delimitar as 

mesmas áreas que vocês usaram na atividade anterior.

b) Investiguem se há pontes na região delimitada e façam uma lista. Se na 

região delimitada não houver pontes, vocês podem ampliar os limites da 

região ou escolher outra. 

No exemplo da imagem, foi usado um aplicativo de mapas para delimitar uma área irregular 

em Vitória (ES), na qual foram localizadas quatro pontes. 

DICAS PARA A PESQUISA PRESENCIAL

DICAS PARA A PESQUISA PELA INTERNET

1. Leve um mapa ou crie um roteiro de vias ou locais a serem visitados.

2. Leve material para fazer anotações. Se possível, leve equipamento para a captura 

de imagens (fotografias ou vídeos) ou material para fazer um esboço das pontes.

3. Explore os arredores da ponte, observando com atenção características impor-

tantes, como a estrutura da ponte, os materiais utilizados, o nome da ponte e das 

vias ao redor, etc.

4. Se encontrar uma ponte que permita a travessia de pedestres, use-a para atra-

vessar para o outro lado.

1. Procure por rios, canais, lagos e outros corpos de água em mapas. Usualmente, 

esses elementos são representados pela cor azul.

Nesta atividade, 

você e os colegas 

podem fazer a 

pesquisa das pontes 

pela internet ou 

presencialmente. 

A lista de dicas da 

próxima página 

pode ajudá-los. 

Se em sua região 

não houver pontes, 

vocês podem 

escolher outros 

bairros ou até outras 

cidades. Se possível, 

procurem fotografias 

antigas e atuais das 

pontes e indiquem 

sua localização em 

mapas.
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Não escreva no livro.
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3. Alguns aplicativos permitem que você explore uma região em um tour virtual. Assim, você pode localizar 

pontes que não foram mapeadas oficialmente.

Próximo à alameda Vitória, em Manaus (AM), há duas pontes de madeira. No mapa, uma 

delas é indicada como a continuação da rua Cruzeiro.

3  Retomem a lista criada na atividade 2 e sigam o roteiro abaixo.

a) Listem todas as pontes da região delimitada, indicando suas principais características.

b) Caso a área delimitada por vocês coincida com a região em que moram ou com o entorno da escola, 

comparem a lista do item anterior com a lista de pontes que vocês conhecem da atividade 1.

c) Pesquisem o histórico de cada uma dessas pontes. Informações como data de inauguração, nome 

do arquiteto, se a ponte foi reformada ou alterada, entre outras, são importantes para entender o 

contexto dessas pontes.

d) Observem e analisem a interação das pontes com as paisagens locais. Como e por que essas pontes 

impactam a paisagem local?

e) Caso sintam necessidade, que mudanças vocês sugeririam para que essas pontes impactassem po-

sitivamente o local em que se encontram?

Em seu processofólio, registre suas conclusões da atividade 3 da maneira que preferir. Adicione também 

imagens, esboços ou esquemas que você tenha produzido nesta etapa.

PROCESSOFîLIO

Os subprodutos desta etapa serão as conclusões obtidas com base na pesquisa e nas discussões em grupo sobre as vivências durante a 
pesquisa e imagens ou esboços das pontes pesquisadas.

No mapa (à esquerda), não está indicada uma ponte de passagem de pedestres conectando dois trechos da avenida 

Lourenço da Silva Braga, em Manaus (AM), mas a ponte aparece na imagem de satélite (à direita).

2. Nem todas a pontes aparecem em mapas! Se possível, compare mapas com imagens de satélites.
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ETAPA 3

	A	beleza	nas	pontes

Você já ouviu falar da Ponte Golden Gate? E das pontes Octávio Frias de Oliveira e Hercílio 

Luz? O que essas pontes têm em comum na sua opinião?

Além das funções práticas, uma ponte tem uma função visual na região em que está inserida, 

tornando-se muitas vezes um ponto turístico, como é o caso da Ponte Hercílio Luz. Leia os 

trechos de duas notícias sobre a reinauguração dessa ponte.

Mais de 1,1 milhão de pessoas passaram pela  
Ponte Hercílio Luz em sete dias

Evento Viva a Ponte teve atrações culturais e food trucks para marcar  

a reabertura do cartão-postal de Santa Catarina

A reabertura da Ponte Hercílio Luz para pedestres e ciclistas levou mais de 1,1 milhão 

de pessoas para o cartão-postal de Santa Catarina nos sete dias de programação. Entre o 

dia 30 de dezembro e o último domingo (5 de janeiro) catarinenses e turistas de outros 

lugares do país e do mundo puderam caminhar sobre a estrutura quase centenária que 

estava fechada desde 1991.

O dia mais movimentado na ponte foi o último sábado (4), quando quase 400 mil visitan-

tes passaram pela Hercílio Luz. O domingo de encerramento registrou 300 mil visitantes. 

[...]

PARAIZO, L. Mais de 1,1 milhão de pessoas passaram pela Ponte Hercílio Luz em sete dias. NSC Total, 6 jan. 
2020. Disponível em: www.nsctotal.com.br/noticias/mais-de-11-milhao-de-pessoas-passaram-pela-ponte-

hercilio-luz-em-sete-dias. Acesso em: 7 jan. 2020.

Reinauguração da Ponte Hercílio Luz atraiu mais de um milhão de pessoas com eventos e food trucks.

1  A Ponte Hercílio Luz ficou fechada por quase 30 anos. Pesquise os motivos do fechamen-

to, por que se passaram quase três décadas para ser reaberta e como foi o processo de 

restauração. Registre sua pesquisa da maneira que preferir.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2, da CG7 e das habilidades EM13LGG301 e EM13LGG704.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 1 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Florianópolis: Ponte Hercílio Luz é incluída  
na Rota Turística Inteligente

Quem visita a Ponte Hercílio Luz pode contar agora com uma alternativa tecnológica para obter 

informações sobre o cartão-postal recém-inaugurado. É que o ponto turístico acaba de ser incluído 

[em um aplicativo] que ao disponibilizar a Rota Turística Inteligente de Florianópolis, oferece con-

teúdo gratuito para os usuários conectados. [...]

A iniciativa é possível graças aos pequenos dispositivos, chamados de beacons, que estão distribuídos 

no entorno da Ponte Hercílio Luz e que são responsáveis por repassar conteúdo informativo sobre a 

história do ponto turístico diretamente no celular do visitante via bluetooth, integrando desta forma 

outros 100 atrativos em Florianópolis que utilizam a tecnologia de Internet of Things (Internet das 

Coisas) ou IoT para comunicação com o visitante. Através desta ação é possível fazer um monitora-

mento do fluxo turístico na Ponte Hercílio Luz em tempo real. O visitante pode também deixar sua 

opinião respondendo a Pesquisa de Demanda Turística que também é entregue no smartphone e com 

isso auxiliando a Secretaria de Turismo a entender melhor os visitantes da cidade.

Florianópolis: Ponte Hercílio Luz é incluída na Rota Turística Inteligente. Revista News, 5 jan. 2020. Disponível em: 
https://revistanews.com.br/2020/01/05/florianopolis-ponte-hercilio-luz-e-incluida-na-rota-turistica-inteligente/. 

Acesso em: 7 jan. 2020.

2  Faça uma pesquisa sobre a Ponte Hercílio Luz e crie um texto justificando por que essa ponte é 

o cartão-postal de Santa Catarina e por que tantas pessoas compareceram às festividades que 

marcaram a reabertura dessa ponte. Se necessário, pesquise o significado do termo cartão-postal 

para justificar sua resposta.

Bluetooth: 

tecnologia 

de comuni-

cação sem 

fio, utilizada 

usualmente 

para o com-

partilha-

mento de 

arquivos.

Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). Fotografia de 2019.

3  O aplicativo citado no texto torna o passeio pela ponte catarinense mais interativo e informativo. 

Escolha uma das pontes listadas na atividade 3 da etapa anterior e crie três pequenos textos 

informativos sobre aspectos importantes dessa ponte. Indique em uma fotografias, desenho ou 

esquema onde você colocaria o beacon com cada uma dessas informações.

Julio Cavalheiro/Acervo do fotógrafo

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 2 e 3 nas Orienta•›es espec’ficas 
deste Manual.

Não escreva no livro.
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A beleza da estrutura da ponte é um fator importante, que deve ser considerado na sua concepção. 

É preciso que haja harmonia entre a forma da ponte e o material a ser empregado, pois esses aspec-

tos são interdependentes, variando de acordo com a função da ponte e o ambiente em que ela será 

construída. Observe os exemplos abaixo.

A ponte mostrada na fotografia ao lado está 
localizada no estado de Meghalaya, na Índia. 
Exclusiva para pedestres e conhecida como 
“ponte de raízes vivas”, ela é um exemplo de 
pontes comuns na região, criadas com o uso de 
pedras, galhos e troncos de árvores flexíveis, que 
são moldados aos poucos, até que assumam 
a forma desejada. O processo de construção 
de uma ponte como essa demora mais de uma 
década, mas a ponte pode durar centenas de 
anos, contanto que as árvores que a compõem 
mantenham-se saudáveis.

Note que a construção deste tipo de ponte 

de raízes vivas leva em consideração diver-

sos fatores: por estar no meio de uma região 

arbórea e ser feita de materiais encontrados 

na própria floresta, essas pontes se harmo-

nizam visualmente com o ambiente, além de 

serem um bom exemplo de sustentabilida-

de. Além disso, cada uma dessas pontes é 

única em sua construção, o que as torna ain-

da mais belas.

Quando se observa de longe a Ponte High 

Trestle Trail, localizada na cidade de Madri, 

em Iowa, nos Estados Unidos, ela não pa-

rece ter algo de especial. Entretanto, ao ca-

minhar pela ponte, é possível notar que os 

detalhes em sua estrutura formam um dese-

nho que lembra um quadrado rotacionando.

4 Imaginem-se dentro da Ponte High Trestle Trail. Como vocês descreveriam os detalhes da estru-

tura para outra pessoa? O que vocês acham que eles significam?

5 Retomem suas anotações da atividade 5 da etapa 1 e conversem entre si sobre elas. Observem, 

juntos, cada uma das pontes novamente e formulem um breve texto sobre o aspecto artístico de 

cada uma delas e como esse aspecto está relacionado com o ambiente ao redor das pontes ou 

com a cultura local.

6 Retomem a lista de pontes que vocês fizeram na atividade 3 da etapa 2. Do ponto de vista es-

tético, que intervenções ou mudanças vocês fariam nessas pontes para que elas impactassem 

positivamente o local em que se encontram ou refletissem alguma característica local?

Construída na década de 1970 como parte de uma rede 
de trilhos de trem de carga, a Ponte High Trestle Trail foi 
posteriormente adaptada para o uso de pedestres e bicicletas. O 
projeto de iluminação destaca o desenho arquitetônico da ponte, 
em especial quando percorrida durante a noite.

Adicione ao seu processofólio os textos que você criou nas atividades 4 a 6 e também os esboços que você 

tenha produzido nesta etapa.
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Os subprodutos desta etapa são os registros das reflexões feitas nesta etapa e, caso tenham realizado, os esboços das pontes com 
as intervenções artísticas que imaginaram.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações 
específicas deste Manual.

Não escreva no livro.
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ETAPA 4

	Pontes	e	ressonância

É preciso se preocupar apenas com o aspecto visual de uma ponte? Quais outros aspectos você 

acha que devem ser considerados ao se construir uma ponte? 

Uma vez compreendida a importância social das pontes para as comunidades em que estão inse-

ridas e a importância da relação da ponte e da arquitetura dela com o entorno, vamos entender 

que, por serem estruturas de relativa grande dimensão, é fundamental garantir que essas estru-

turas sejam seguras.

A estrutura de uma ponte é especialmente projetada para sustentar certo tipo de trânsito: algu-

mas são apenas para pedestres, enquanto outras permitem a circulação de veículos e trens. Além 

disso, elas devem ser resistentes a outras condições, como as climáticas e a passagem do tempo. 

Para garantir que uma ponte esteja em condições adequadas, são necessárias vistorias periódicas. 

Leia a seguinte reportagem de 2000, publicada 5 dias após a inauguração da Ponte do Milênio, 

em Londres.

Ponte é o novo fiasco do milênio britânico

Obra oferece risco e é fechada

Era para ser uma festa. Depois de cem anos, os londrinos estavam ganhando uma nova ponte 

sobre o rio Tâmisa, e não era uma obra qualquer. Projetada por um dos arquitetos mais famo-

sos do mundo, Norman Foster, a Millennium Bridge (ponte do milênio) era considerada uma 

construção de vanguarda, para marcar a imagem de Londres como uma cidade moderna.

A ponte parece tão fina e clara que ganhou o apelido de “lâmina de luz”. Inaugurada pela 

rainha Elizabeth 2a, a Millennium Bridge começou a receber 100 mil pessoas por dia desde o 

sábado passado. A festa, porém, durou apenas três dias.

Na segunda-feira à noite, a ponte foi interditada porque balançava demais e colocava em risco 

a segurança dos pedestres. O prazo para a reabertura é incerto.

A “lâmina de luz” é a mais nova vítima do que os britânicos estão chamando de “verdadeiro 

bug do milênio”. Assim como a ponte, outros projetos programados para marcar a virada do 

milênio, ao final deste ano, sofreram atrasos, defeitos e fiascos.

[...]

Ontem, Foster culpou os engenheiros pelos problemas da ponte. Eles se limitaram a dizer que 

estão revendo o projeto. “A ponte nunca vai cair, mas há um movimento que não é confortá-

vel”, disse Tony Fitzpatrick, presidente da firma de engenharia.

GRINBAUM, Ricardo. Ponte é o novo fiasco do milênio britânico. Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 jun. 2000. 
Disponível em: www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1506200011.htm. Acesso em: 22 nov. 2019.

Inaugurada 

em 9 de maio 

de 2000, 

a Ponte 

do Milênio, 

localizada 

em Londres 

(Inglaterra), 

foi fechada 

três dias 

depois e 

reaberta 

apenas em 

fevereiro de 

2002. 

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, da CG2 e das habilidades EM13MAT306, EM13MAT316.

STLJB/Shutterstock
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Ressonância

No século XIX, era comum encontrar, em algumas pontes da Europa, placas com dizeres como “Proi-

bido marchar nesta ponte”. Apesar de a passagem com passos não ritmados não ser um problema 

para a estrutura das pontes, havia o medo de que o ritmo da marcha dos soldados causasse o colapso 

da estrutura.

Embora essa proibição pareça uma lenda urbana, ela teve origem em um fato verídico: em 1831, a 

marcha ritmada de uma tropa de 74 soldados britânicos que passava pela ponte de Broughton, na 

Inglaterra, causou o colapso da ponte, jogando parte da tropa no mar. Apesar de diversos soldados 

terem se machucado, não houve casos fatais. 

Outro fato que reforçou a proibição de marchas em pontes antigas foi a queda da Ponte de Angers, 

na França, em 1850: 478 soldados franceses marchavam sobre a ponte quando ela cedeu após o rom-

pimento de um de seus cabos de sustentação, causando a morte de 226 soldados.

Esse desastre foi atribuído, entre outros fatores, à força dos ventos, que fizeram com que a ponte 

oscilasse. Para piorar, a marcha dos soldados estava em sincronia com a oscilação, aumentando a 

amplitude do movimento por causa da ressonância.

Se você já teve a oportunidade de empurrar uma criança em um balanço, você sabe que a frequência 

tem relação com a amplitude do movimento do brinquedo: na prática, é fácil encontrarmos a fre-

quência correta para fazer o brinquedo balançar mais alto.

Frequência: número de ocorrências por unidade de tempo de um evento periódico.

Amplitude: medida da variação de uma grandeza periódica.

A ressonância tem importante papel no balanço de parques.

Isso ocorre porque todo sistema físico tem uma frequência natural própria. Quando esses sistemas 

ficam sujeitos a forças aplicadas com uma frequência cujo valor é um múltiplo ou submúltiplo do va-

lor da frequência natural, em certas circunstâncias eles podem ganhar maior amplitude. Esse efeito 

é conhecido como ressonância. 
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Os efeitos destrutivos da ressonância acústica são 

comprovados no clássico truque de quebrar uma taça de 

cristal usando a voz. Nesse truque, a voz deve produzir 

um som em uma frequência proporcional à frequência 

natural de vibração da taça.

Também por causa do efeito da ressonância, entre outros 

fatores, é possível emitir certos sons quando passamos 

suavemente a ponta do dedo na borda de uma taça de 

cristal com água.

Mas, afinal, qual é a relação entre a ressonância e a estrutura das pontes?

A ressonância tem diversas aplicações úteis, como na acústica e no funcionamento de relógios; no 

entanto, em estruturas como pontes, viadutos e até torres, a ressonância pode causar falhas catastró-

ficas, como ocorreu em Broughton e em Angers: nessas duas pontes, acredita-se que a marcha dos 

soldados causou um efeito de ressonância com a estrutura dessas pontes. 

Em 1940, a Ponte Tacoma Narrows, localizada no 

condado de Pierce, em Washington (EUA), foi 

destruída após sofrer ação da força do vento. Essa 

ação fez com que a estrutura da ponte oscilasse a 

ponto de colapsar.

Por causa da ressonância, pontes modernas são construídas levando em conta possíveis efeitos de 

ressonância do vento e do movimento dos pedestres e dos carros que vão passar por elas.

No caso da Ponte do Milênio, entretanto, houve um grave problema: a ponte foi construída para su-

portar efeitos de ressonância causados apenas por forças verticais. Nos dias que sucederam a inau-

guração da ponte – que já apresentava uma leve oscilação por conta de sua estrutura –, os passos 

dos pedestres entraram em ressonância com a estrutura da ponte, provavelmente por causa dessa 

leve oscilação inicial: os pedestres, ao caminharem sobre ela, naturalmente sincronizavam seus passos 

com o movimento.

VOCÊ SABIA?

Nova ponte suspensa 

Tacoma Narrows, 

localizada no condado de 

Pierce, em Washington 

(EUA), 2010.
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Mint Images/Agência France-Presse

Associated Press/Glow Images
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No entanto, os passos, além de causarem uma vibração vertical (à qual a ponte apresentava resis-

tência), causavam um estímulo lateral que não havia sido previsto. Esse estímulo foi responsável pelo 

efeito de ressonância observado na ponte, que, quando aberta para o público de mais de 1 000 pes-

soas, fazia com que oscilasse com uma amplitude horizontal entre 50 mm e 75 mm.

Em fevereiro de 2002, após a instalação de sistemas de amortecimento – quase dois anos depois do 

fechamento –, a Ponte do Milênio foi reaberta, dessa vez sem o efeito de oscilação, que antes trazia 

tantos incômodos.

Exemplo	de	ressonância	no	cotidiano

Nas atividades a seguir, vamos observar a ação da ressonância em um balanço de playground e fazer 

uma estimativa para a frequência de oscilação desse brinquedo.

Para isso, a turma deverá ser dividida em grupos de três pessoas, e todos os grupos devem se alternar 

para trabalhar com o mesmo balanço.

1  Reúna-se com dois colegas para realizar esta atividade. Cada integrante do grupo deve assumir 

uma das seguintes funções:

Nesta atividade, você vai precisar de:

 cronômetro;

 dispositivo eletrônico gravador de vídeo (como os de smartphones);

 computador.

 Um integrante deverá sentar-se no balanço e manter-se o mais rígido possível.

 Outro integrante do grupo deverá empurrar o colega que está sentado, buscando exercer uma força 

periódica no balanço, aumentando a amplitude de oscilação deste. É importante que os empurrões 

sejam dados apenas na posição 1 do movimento, ilustrada abaixo.

 O terceiro integrante deverá filmar os dois primeiros, desde o começo até o fim da atividade. 

Não escreva no livro.

 Quando o movimento do balanço estiver com amplitude suficiente e movimento estável, o inte-

grante responsável por filmar deverá garantir a filmagem de oito voltas do balanço, iniciando pela 

posição 1 (isto é, filmar oito ciclos “posição 1 – posição 2 – posição 1”).

2  O que aconteceria se a frequência com a qual o balanço é empurrado fosse igual à metade da 

frequência com a qual ele foi empurrado na atividade anterior? Espera-se que os estudantes concluam 
que, se o balanço for empurrado com me-
tade da frequência, ele vai oscilar menos.

Posição 1 Posição 2
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 1 nas Orientações 
específicas deste Manual.
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3  Assistam à filmagem que vocês produziram na atividade 1 em um player 

de vídeo que permita reduzir a velocidade de reprodução. Cronometrem 

o tempo de cada volta e registrem os resultados em um quadro como o 

exemplificado a seguir.

Volta
Tempo	de	cada	volta	

em	câmera	lenta	(s)
Tempo	real	de	cada	volta	(s)

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

4  Com base no quadro da atividade anterior, respondam: Os tempos reais de cada uma das oito 

voltas foram valores próximos ou muito discrepantes?

O movimento de um objeto é periódico quando sua posição, velo-

cidade e aceleração se repetem em intervalos de tempo iguais. Um 

pêndulo ideal em movimento de pequena amplitude é um exemplo 

de movimento periódico.

Resposta de acordo com os dados obtidos 
pelos estudantes.

Vocês podem 

reduzir a velocidade 

de reprodução do 

vídeo para 0,53 ou 

0,253 da velocidade 

real. Isso facilitará a 

cronometragem!

Se a velocidade 

de reprodução foi 

reduzida para 0,53

da velocidade real, 

então o tempo real 

é metade do tempo 

cronometrado em 

câmera lenta.

Ilustração da oscilação de um 

pêndulo ideal de comprimento L

e sujeito à ação da gravidade. Um 

pêndulo ideal é um pêndulo teórico, 

que não está sujeito à resistência do 

ar e cuja corda não tem massa.
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Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a ativida-
de 3 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Em relógios como este, o pêndulo é 

mantido em um ambiente fechado 

para diminuir a interferência com 

a atmosfera.  Com isso, o pêndulo 

balança mais regularmente e o 

relógio se mantém com precisão por 

mais tempo. Caso o pêndulo esteja 

sob ação de vento, por exemplo, o 

movimento dele seria alterado, o que, 

por sua vez, contribuiria para 

a imprecisão do relógio. 
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O período (T ) de um pêndulo é o tempo que ele leva para completar uma oscilação. No caso do balan-

ço, cada um dos oito valores da 3a coluna é uma estimativa para o período desse balanço. Com esses 

dados, podemos fazer uma estimativa melhor para esse período calculando a média aritmética deles. 

Cada ponteiro de um relógio analógico realiza um 

movimento periódico, pois o movimento se repete em 

intervalos de tempo iguais. O movimento do ponteiro das 

horas tem um período de 12 horas, o do ponteiro dos minutos 

tem um período de 1 hora e o do ponteiro dos segundos tem 

um período de 1 minuto.

No caso do balanço que vocês usaram nessas atividades, é 

esperado que ele tenha um movimento aproximadamente 

periódico, já que, apesar de ser basicamente um pêndulo, ele 

está sujeito, entre outras forças, à resistência do ar e ao atri-

to. Por causa disso, também é esperado que os valores da 

3a coluna do quadro da atividade 3 sejam valores próximos.

A média aritmética de um conjunto de dados formado por n valores (a
1
, a

2
, a

3
, ..., a

n
) é dada pela se-

guinte expressão:

1 1 1a a a

n

n
...

1 2

5  Com base nessas informações, estimem o período do movimento do balanço usando a média 

aritmética.

A frequência (f ) de um movimento periódico pode ser calculada pelo número de vezes que o movimento 

se repete por unidade de tempo. Ela costuma ser medida em hertz (Hz).

Comparando a frequência f (em hertz) com o período T (em segundos) de um mesmo movimento, 

podemos afirmar que f
T

5
1

.

No caso do ponteiro dos segundos de um relógio, seu período é de 60 s, pois ele realiza 1 volta em 

60 s – o que corresponde a 
1

60
 de volta por segundo, ou 

1

60

 Hz.

6  Por fim, com base nas informações acima, façam uma estimativa para a frequência de oscilação 

do balanço escolhido.

7  Comparem a estimativa feita pelo grupo com a dos demais grupos. Em seguida, respondam às 

questões abaixo.

a) Os valores obtidos pelos grupos para a frequência de oscilação do balanço são próximos entre si ou 

são muito discrepantes?

b) Como vocês explicariam para alguém que não pertence à turma o que é a frequência de oscilação 

e por que o valor obtido na atividade 5 é uma estimativa para essa frequência? 

Resposta de acordo com os dados obtidos pelos estudantes.

Resposta de acordo com os dados obtidos pelos estudantes.

Resposta de acordo com os dados obtidos pelos estudantes.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes expliquem com suas palavras que frequência de oscilação é a frequência 
própria de um corpo em vibração livre, e que o valor obtido é uma estimativa porque, para obter o valor exato, é preciso 
considerar outros fatores.

Registre, do modo que preferir, os conteúdos que aprendeu durante a realização desta etapa. Descreva 

como foi participar da experiência proposta na atividade 1 e adicione uma cópia do vídeo que o seu grupo 

gravou.
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O subproduto desta etapa é o registro das reflexões feitas nesta etapa.

Não escreva no livro.
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ETAPA 5

	Treliças	e	triângulos

Você já notou que várias pontes têm estruturas formadas por partes que lembram triângulos? Você 

conhece alguma ponte com estrutura formada por partes que lembram outras figuras geométricas?

Na etapa 3, você leu sobre a reabertura da Ponte Hercílio Luz e pesquisou os motivos que levaram 

ao fechamento da ponte. Leia agora uma notícia sobre a reforma dessa ponte.

Ponte Hercílio Luz: estrutura de treliça usada  
na reforma começa a ser retirada do vão central

Nova etapa dos trabalhos começou nesta quinta-feira (7) e tem previsão para ser con-

cluída no começo de 2020

A estrutura 

de treliça foi 

instalada em 

cinco módulos 

nos 349 metros 

do vão central 

da ponte, em 

2015 e 2016, 

para auxiliar na 

sustentação da 

ponte durante a 

restauração

Chegando à reta final, a obra de restauração da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, entrou em 

nova etapa nesta quinta-feira (7), com o início da retirada da estrutura de treliça central de apoio 

da ponte, usada durante a reforma. 

O governo afirma que a ligação entre Ilha e Continente será reaberta para o tráfego no dia 30 de 

dezembro deste ano.

A expectativa é que a primeira parte dessa etapa do trabalho, feito por módulos, seja concluída 

neste fim de semana, se as condições climáticas forem favoráveis. 

A estrutura de treliça que será retirada foi instalada em cinco módulos nos 349 metros do vão 

central da ponte, em 2015 e 2016, entre as estruturas definitiva e provisória, para auxiliar na 

sustentação da ponte durante a obra de restauração. 

Cada módulo tem cerca de 80 toneladas, e a retirada é feita por balsa com guincho. Até a primeira 

quinzena de dezembro, serão removidas mais duas peças. A retirada dos últimos dois módulos está 

prevista para o início de 2020, depois da data prevista para a reabertura do cartão-postal.

Além dos trabalhos estruturais da ponte, estão sendo feitos serviços de limpeza e pintura. Atual-

mente, 480 funcionários trabalham na obra de restauração da Ponte Hercílio Luz. Destes; 120 

atuam exclusivamente na pintura de toda estrutura.

PONTE Hercílio Luz: estrutura de treliça usada na reforma começa a ser retirada do vão central. NSC Total, 8 nov. 2019. 
Disponível em: www.nsctotal.com.br/noticias/ponte-hercilio-luz-estrutura-de-trelica-usada-na-reforma-comeca-a-ser-

retirada-do-vao. Acesso em: 26 nov. 2019.

1  A notícia menciona treliças. Você já ouviu falar nesse termo? O que você acha que ele significa?
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Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2 e da habilidade EM13MAT105.

Leia sugestões de encaminhamento da atividade 1 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

Não escreva no livro.

30

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto1_008a043_LA.indd   30PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto1_008a043_LA.indd   30 2/21/20   11:18 AM2/21/20   11:18 AM



Treliças são estruturas que lembram malhas trianguladas e são comuns na construção civil, sendo 

usadas em prédios, pontes, tetos e diversas outras edificações. No caso da Ponte Hercílio Luz, além 

de sua arquitetura ser baseada na ideia de treliças, estruturas treliçadas foram usadas para oferecer 

suporte à ponte durante as reformas.

Partes metálicas de palcos de concertos musicais e 

espetáculos teatrais também são formadas por treliças.

Algumas 

partes da 

Torre Eiffel 

são formadas 

por treliças. 

Fotografia  

de 2018.

A Ponte Dona Maria, em Portugal, é formada por um 

arco de treliças, no qual estão apoiados pilares também 

formados por treliças. Fotografia de 2018.

Na Ponte 25 de Abril, que conecta a cidade de Almada 

com Lisboa, a capital de Portugal, podem-se ver treliças 

em toda a estrutura abaixo das pistas. Fotografia de 2019.

Como podemos observar nas imagens acima, treliças são estruturas formadas por peças rígidas liga-

das em suas extremidades em padrões geralmente triangulares.

Esse tipo de estrutura destaca-se por ser relativamente leve; as treliças têm capacidade de suportar 

forças externas usando menos material e, por isso, também custam menos. O uso de treliças em pon-

tes permite diversas configurações para as vigas, o que dá liberdade para a criatividade do arquiteto 

na elaboração do visual da ponte.
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a) Unam dois palitos de sorvete pelas pontas, como na 

imagem ao lado, de modo que formem um ângulo 

de aproximadamente 60¡. Em seguida, passem a fita 

adesiva em torno do encontro das duas pontas.

2  Para entender melhor um dos motivos pelos quais as 

treliças apresentam padrões triangulares, vamos usar 

palitos de sorvete para construir peças triangulares e 

quadradas e observar a resistência delas à deformação. 

Na atividade anterior, vocês provavelmente observaram que, apesar de o material que ligava os pa-

litos ser o mesmo – fita adesiva –, a estrutura triangular foi mais resistente à deformação do que a 

quadrada: esta última, sob a ação de forças externas, facilmente se deformou, adquirindo a forma de 

um losango não quadrado.

A estrutura triangular, sob a ação de uma certa força 

externa, manteve seu formato.

A estrutura quadrada, sob a ação da mesma força externa, 

deformou-se com facilidade.

b) Juntem com fita adesiva as duas extremida-

des de um terceiro palito às duas pontas sol-

tas dos palitos do item anterior, formando um 

objeto que lembre um triângulo equilátero.

c) Agora utilizem quatro palitos para formar uma estru-

tura que lembre um quadrado. Sigam basicamente 

as instruções dos passos a e b, mas desta vez for-

mando ângulos de 90° entre os palitos.

d) Com as mãos, pressionem as duas estrutu-

ras de diversas maneiras diferentes. Qual das 

duas é mais resistente à deformação? 
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Nesta atividade, você vai precisar de:

 palitos de sorvete de madeira;

 fita adesiva.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 2 nas Orientacões 
espec’ficas deste Manual.Não escreva no livro.
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O triângulo é o único polígono rígido – isto é, não pode ser deformado sem que se altere o compri-

mento de seus lados.

Isso significa que vigas retilíneas, quando unidas pelas extremidades para formar estruturas triangula-

res, tendem a ser mais resistentes à deformação. Esse é um dos principais motivos pelos quais peças 

que lembram triângulos são comuns em estruturas treliçadas.

3  Apenas com os palitos e a fita adesiva, como você faria para tornar mais rígida a estrutura qua-

drada que você montou?

Tipos	de	ponte	de	treliça

Como dito anteriormente, existem diversos tipos de ponte treliçada. A diferença visual entre elas está 

relacionada ao modo como as forças internas são distribuídas nas vigas. Uma das maneiras de distin-

guir as pontes treliçadas é pela disposição das vigas em sua estrutura lateral.

Observe os quatro exemplos a seguir.

Treliça do tipo Pratt.

Treliça do tipo Warren.

Treliça do tipo Parker.

Treliça do tipo K.
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 3 nas Orientações es-
pec’ficas deste Manual.

Não escreva no livro.
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4  Retomem as fotografias de pontes das etapas anteriores e as listas de pontes que vocês fizeram. 

a) Alguma dessas pontes tem treliças? 

b) Se alguma das pontes tem treliças, elas seguem algum dos padrões ilustrados anteriormente? Qual deles?

5  Nesta atividade, vocês vão construir modelos dos 

quatro tipos de treliça mostrados anteriormente. 

Para isso, a turma deve ser dividida em quatro gru-

pos, ficando cada grupo responsável por um dos ti-

pos. Formados os grupos e escolhidos os tipos, si-

gam os passos abaixo.

a) Reproduzam o modelo escolhido em uma folha de 

papel sulfite, ampliando-o de modo que o compri-

mento da ponte tenha medida de 65 cm.

b) Posicionem os palitos de sorvete sobre as vigas desenhadas no papel. 

c) Colem as pontas dos palitos no papel, tomando cuidado para mantê-los 

no lugar certo; depois, deixem a montagem secar.

6  Com as montagens em mãos, comparem a treliça do tipo Pratt com a do 

tipo Warren. Qual é a diferença entre elas?

7  A ilustração a seguir mostra um quinto tipo de treliça: o Howe. Essa treliça é similar às dos tipos 

Pratt e Warren. Explique as semelhanças e diferenças entre as três. Para explicar, você pode fazer 

um esquema ou um esboço, redigir um texto ou até mesmo usar algum outro recurso que prefira.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 palitos de sorvete de madeira;

 cola;

 tesoura de pontas arredondadas;

 folha de papel sulfite de tamanho A1 ou 

semelhante;

 lápis, borracha e caneta.

Como nesses tipos 

de ponte treliçada as 

vigas têm tamanhos 

diferentes, será 

necessário cortar 

as pontas de alguns 

dos palitos.

Treliça do tipo Howe.

8  Crie um esboço de uma variação da treliça do tipo Howe que seja também diferente das treliças 

dos tipos Pratt e Warren.
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A posição das vigas nos diferentes tipos de treliça pode ser determinada por meio de transformações 

isométricas – translação, reflexão e rotação – ou por combinações dessas transformações. Observe 

exemplos delas na treliça do tipo K.

v

r

r

O triângulo verde pode ser obtido pela reflexão do triângulo roxo em relação à reta r. O triângulo azul é uma translação do 

triângulo roxo associada ao vetor 
r

v .

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações 
específicas deste Manual.Não escreva no livro.
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Nesta atividade, você vai precisar de:

 palitos de sorvete de madeira;  folha de papel sulfite de tamanho A1 ou semelhante;

 cola;  lápis, borracha e caneta.

 tesoura de pontas arredondadas;

9  Repitam os procedimentos da atividade 5 e montem o modelo da treliça do tipo Howe e o mo-

delo que cada grupo criou na atividade 8. 

10  Observe os modelos criados na atividade anterior. Em um texto breve, explique as diferenças 

entre a treliça que você esboçou na atividade 8 e a treliça do tipo Howe, indicando as transfor-

mações isométricas usadas.

11  Na representação abaixo da treliça do tipo Howe, foram destacadas algumas das partes que lem-

bram triângulos. Leia as afirmações e indique quais são falsas e quais são verdadeiras. Depois, 

redija novamente as frases falsas, corrigindo-as.

B

O triângulo verde pode ser obtido pela rotação do triângulo azul em 90° sentido horário em torno do ponto B. 

a) Ao transladar o triângulo azul, podemos obter qualquer um dos triângulos roxos.

b) Ao rotacionar o triângulo verde em torno do ponto A, não podemos obter o triângulo azul.

c) Podemos obter o triângulo verde por meio de uma reflexão do triângulo azul em relação à reta s.

d) Podemos obter o triângulo rosa a partir do triângulo laranja e vice-versa por meio de rotação em 

torno do ponto B.

Verdadeira.

Falsa. Possível resposta: Ao rotacionar o triângulo verde em torno do ponto A, podemos obter o triângulo azul.

Verdadeira.

Falsa. Possível resposta: Não podemos obter o triângulo rosa a partir do triângulo laranja e vice-versa 
por meio de rotação em torno do ponto B.

s

A
B

Registre, do modo que preferir, as montagens das treliças que você e os colegas fizeram. E adicione ao 

processofólio os esboços e os textos que você elaborou nesta etapa.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a montagem das treliças.

Não escreva no livro.
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ETAPA 6

	Construção	e	teste	de	um	protótipo	de	ponte

Inspiração	e	esboço

Se você pudesse construir uma ponte, como ela seria? Quais elementos 

ela teria?

Até o momento você conheceu diferentes tipos de ponte e estruturas e 

pode observar a arte presente em algumas dessas construções.

Nesta etapa, você e os colegas vão construir um protótipo de ponte 

usando palitos de sorvete. Para isso, primeiramente será necessário es-

colher o tipo de ponte cujo protótipo desejam construir e realizar alguns 

esboços antes de construí-lo.

1 Forme com os colegas um grupo de até qua-

tro integrantes e reveja com eles as imagens 

das pontes pesquisadas nas etapas anteriores 

e os tipos de ponte de treliça apresentados na 

etapa 4. Depois, façam, juntos, um desenho 

ou esboço do protótipo da ponte que dese-

jam construir.

2  O esboço construído agradou ao grupo? Caso seja necessário, pes-

quisem outros modelos de ponte de treliça para usarem como inspi-

ração e construam um novo esboço.

3  Descrevam no esboço finalizado todos os elementos que o protótipo da ponte que desejam 

construir deve ter.

Agora que já finalizaram o esboço do protótipo da ponte, é preciso desenhar cada uma das vistas 

ortogonais desse protótipo. Veja a seguir o esboço de um protótipo de ponte e as respectivas 

vistas ortogonais.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as ativida-
des a seguir nas Orientações específicas deste Manual. 

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, da CG2, da CG7 e da habilidade EM13MAT105.

FICA A DICA!

Universidades e 

outras instituições 

costumam promover 

competições de 

protótipos de 

pontes como o que 

você vai construir. 

Assista ao vídeo da 

Universidade Federal 

do Rio Grande 

do Sul sobre uma 

dessas competições. 

Disponível em: 

https://www.

youtube.com/

watch?v=k_diXKiN-

Ko. Acesso em: 10 

dez. 2019.

4  Agora, reúna-se com os colegas de grupo para desenhar as vistas ortogonais do protótipo de 

ponte cujo esboço vocês fizeram.

Vista lateral.

Vista frontal.

Vista superior.

Nesta atividade, 

você vai 

precisar de:

 régua;

 lápis e borracha;

 fita adesiva;

 folha de papel.
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Não escreva no livro.
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Antes de iniciar a construção do protótipo da ponte, você e o grupo deverão apresentar o esboço e 

as vistas ortogonais que desenharam para o restante da turma.

5  Apresentem, em grupo, o esboço do protótipo da ponte e as vistas ortogonais de acordo com as 

orientações a seguir. 

 Apresentadores:

• A apresentação deve ter, no máximo, 10 minutos.

• O formato da apresentação é livre.

• Expliquem aos colegas de turma qual foi o processo de criação e se usaram como inspiração algu-

ma ponte real.

• Anotem as sugestões dos colegas; vocês precisarão delas para melhorar o protótipo.

 Espectadores:

• Procurem não interromper a apresentação para fazer perguntas. Anotem as dúvidas para saná-las 

depois da apresentação.

• Pensem em possíveis problemas ou pontos a melhorar no esboço do protótipo de ponte. Esse é o 

momento adequado para fazer comentários e críticas construtivas, mas sempre procurem justificá-

-los por meio de exemplos, comparações, etc.

6  Com base nas sugestões dos colegas, revejam o esboço do protótipo e as respectivas vistas e, se 

necessário, refaçam-no. 

Construção	de	um	protótipo	de	ponte	

Antes de você e os colegas construírem o protótipo da pon-

te cujo esboço já fizeram, vocês vão construir o protótipo 

de outra ponte. Para isso, providenciam os materiais listados 

abaixo e sigam as instruções.

Para construir o protótipo, você vai precisar de:

 cola líquida;  70 palitos de sorvete ou mais;  fita adesiva.

D

Não escreva no livro.

Apenas um pouco de cola já é 

suficiente para colar os palitos.

Lembre-se de ajustar a posição dos 

palitos antes que a cola seque.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 6 nas Orientações específicas deste Manual. 
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1. Comece pela montagem de uma das partes laterais 

do protótipo da ponte. Pegue três palitos, passe 

cola em suas extremidades e, depois, cole a extre-

midade de um palito no outro de modo a lembrar 

um triângulo equilátero. 

 Pressione os palitos nas extremidades coladas e 

aguarde aproximadamente 1 minuto, para que a cola 

seque.

2. Passe cola em uma das extremidades da monta-

gem e cole o quatro palito, desta vez em linha reta, 

acompanhando um dos lados do triângulo. Depois, 

cole mais dois palitos, um após o outro, na extremi-

dade desse último palito, estendendo a linha inicia-

da pelo quarto palito.

Leia sugestões de encaminhamento para trabalho com a atividade 5 nas Orientações específicas 
deste Manual.
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3. Cole mais dois palitos sobre um dos 

palitos que colou no passo anterior, de 

modo a formar um novo triângulo, con-

forme mostrado na imagem ao lado.

 Depois, repita mesmo procedimento 

mais duas vezes, de modo a formar 

mais dois triângulos.
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5. Repita os passos 1 a 4 para fazer a 

outra lateral do protótipo da ponte. 

Depois, ponha as duas laterais em um 

lugar seguro e aguarde enquanto se-

cam.

6. Para fazer a base do protótipo, pe-

gue quatro palitos e vá colando cada 

extremidade de um palito à extremi-

dade do palito seguinte, com o qual 

deve fazer um ângulo reto, até formar 

uma montagem que lembra um qua-

drado. Depois, pressione os palitos e 

aguarde aproximadamente 1 minuto, 

para a cola secar. 

4. Para finalizar a primeira parte lateral 

do protótipo da ponte, cole três pa-

litos no topo dos quatro triângulos, 

de modo a ligar a extremidade de um 

triângulo à extremidade do triângulo 

seguinte. 
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7. Pegue três palitos e cole-os pelas extremida-

des, um seguido do outro, formando uma linha 

reta. Em seguida, repita o procedimento para 

obter outra sequência de três palitos colados 

em linha reta. Depois, cole uma extremidade 

de cada sequência de palitos em uma das ex-

tremidades do quadrado, de modo que as se-

quências de palitos fiquem paralelas. Observe 

na fotografia como a montagem deve ficar.

8. Forme um novo quadrado colando as extre-

midades de um palito na junção de outros 

dois palitos, conforme mostrado na imagem 

ao lado. 

 Depois, repita esse procedimento mais duas 

vezes, para formar mais dois quadrados.

9. Para fazer a parte superior do protótipo da 

ponte, repita as etapas 6 a 8 usando 10 pali-

tos, de modo a formar três quadrados justa-

postos.

10. Agora, pegue a estrutura que será a base 

do protótipo e cole uma das extremidades 

de um palito próximo a uma das extremida-

des de um dos quadrados. Em seguida, cole 

a outra extremidade desse palito no meio 

do palito oposto ao palito em que a primei-

ra extremidade foi colada. Depois, repita o 

procedimento para a extremidade seguin-

te, de modo a formar uma montagem que 

lembra um triângulo isósceles no interior do 

quadrado.

 Repita o procedimento para os demais qua-

drados.
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7  Com base nas instruções apresentadas, agora vocês já podem construir o protótipo da ponte que 

esboçaram anteriormente. Lembrem-se de que vocês devem providenciar os materiais necessá-

rios para a construção.

12. Agora, você deve unir a estrutura que 

será a base do protótipo com uma 

das estruturas da parte lateral. Para 

isso, segure as duas estruturas con-

forme mostrado na imagem ao lado: 

a estrutura da parte lateral deve for-

mar um ângulo reto com a estrutura 

da base. Depois, enrole firmemente a 

fita adesiva ao redor dos palitos das 

duas estruturas para uni-las.

Use mais cola ou fita adesiva caso ache 

que o protótipo não está suficiente-

mente firme.

13. Repita o passo anterior para unir a 

outra estrutura lateral à estrutura da 

base.

14. Agora, você deve unir a estrutura da 

parte superior às demais, conforme 

mostrado na imagem ao lado. Lem-

bre-se de enrolar firmemente a fita 

adesiva ao redor dos palitos.
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ra11. Depois de realizar os passos 6 a 10, 

você deve obter duas estruturas como 

as mostradas na imagem ao lado. A 

estrutura da parte superior terá três 

quadrados, seis triângulos retângulos 

e três triângulos isósceles. Já a estru-

tura da parte inferior terá quatro qua-

drados, oito triângulos retângulos e 

quatro triângulos isósceles.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 7 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Fase	de	testes

Agora que o seu protótipo foi construído, você e os colegas po-

derão testar a resistência dele. Mas, antes disso, devem testar a 

resistência do primeiro protótipo, o qual foi construído a partir 

das instruções da página anterior.

Com a ajuda do professor, escolham um lugar seguro para rea-

lizar o teste e providenciem 6 tijolos. 

Para testar a resistência do primeiro protótipo, apoiem a estru-

tura sobre dois tijolos, conforme mostrado na imagem a seguir. 

Depois, coloquem suavemente um tijolo por vez sobre a parte 

superior do protótipo.

8  O que aconteceu depois que vocês colocaram os quatro tijolos sobre a estrutura? Ela suportou o 

peso dos tijolos?

9  Caso o protótipo tenha suportado a massa dos quatro tijolos, adicionem mais um tijolo à pilha. 

E, se ele suportar, adicionem mais um, e assim por diante, para verificar qual é a quantidade de 

tijolos que ele consegue suportar antes que a estrutura colapse. 

 A massa de quantos tijolos esse protótipo suportou?

Além do teste apresentado, existem outros 

tipos de teste de resistência. Quando a par-

te superior do protótipo de ponte é curva, 

pode-se, por exemplo, colocar outro tipo de 

material sobre a estrutura ou, até mesmo, 

uma pessoa pode subir sobre ela para tes-

tar sua resistência.

10  Pesquisem outros tipos de teste de re-

sistência para protótipos de ponte de 

palitos de sorvete. Depois, compartilhem 

com a turma as informações obtidas.

11  Reúna-se com os colegas de grupo 

para, com a ajuda do professor, fazer 

o teste de resistência do protótipo de 

ponte que vocês construíram na ativi-

dade 7.

12  O protótipo de ponte que vocês cons-

truíram suportou a massa de quantos 

tijolos?
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Teste de resistência de protótipo de ponte.

Em seu processofólio, registre como preferir todo o processo de criação e teste do protótipo da ponte que 

construíram. Adicione também os esboços do protótipo construído nesta etapa.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa serão os esboços e o protótipo de uma ponte.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orienta•›es espec’ficas 
deste Manual.
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Não escreva no livro.
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ETAPA 7

	Divulgação	do	projeto	para	a	comunidade	escolar

Nesta etapa, você e os colegas de-

verão organizar, com a ajuda do pro-

fessor, um evento para apresentar à 

comunidade escolar o processo de 

criação, construção e teste do protó-

tipo de ponte.

Com a ajuda do professor, verifiquem 

com a direção da escola qual é a me-

lhor data e o local mais adequado 

para a realização do evento. Após 

decidirem a data, vocês podem criar 

cartazes e afixá-los na escola para di-

vulgar o evento.

1  Reúnam-se em grupo para montar a apresentação para o dia do evento. Considerem todos 

estes itens na apresentação:

 Expor os resultados da pesquisa sobre as pontes das cinco regiões do país e das pontes da re-

gião onde moram.

 Compartilhar as conclusões a que chegaram a respeito da interação das pontes com as paisa-

gens locais e como e por que essas pontes impactam a paisagem local.

 Compartilhar suas conclusões sobre o aspecto artístico de cada uma das pontes pesquisadas e 

como se relacionam com o ambiente ao redor ou a cultura local.

 Expor o desenvolvimento e o resultado do experimento sobre a frequência do balanço e asso-

ciá-lo ao efeito da ressonância em pontes.

 Apresentar os quatro tipos de ponte treliçada construídos, incluindo comentários sobre as 

transformações isométricas que podem ser observadas nessas malhas.

 Explicar o processo de criação, construção e teste do protótipo. Aproveitem para mostrar os 

esboços do protótipo, feitos na fase de criação, fotografias, bem como vídeos do protótipo 

construído e da fase de testes.

2  Antes da data do evento, cada grupo deverá fazer uma simulação da apresentação tendo os 

colegas e o professor como expectadores. Anotem as sugestões dos colegas e do professor 

e, se necessário, façam ajustes na apresentação.

Lembrem-se de organizar previamente com os colegas o local destinado à realização do evento. 

Providenciem cadeiras para os eventuais convidados e solicitem com antecedência os equipa-

mentos necessários para a apresentação.

Não escreva no livro.

Faça um registro da experiência vivenciada no dia do evento e inclua a apresentação que elaborou com 

os integrantes do grupo.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a apresentação que os estudantes elaboraram.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7.
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades abaixo nas Orientações espe-
cíficas deste Manual.
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AVALIAÇÃO

O projeto Pontes: mais do que uma travessia permitiu que vocês conhecessem diversos aspectos 

desse tipo de estrutura e projetassem um protótipo de ponte utilizando conceitos de matemática, 

física, engenharia e artes. Agora, vamos fazer uma avaliação de como foi o desenvolvimento deste 

projeto.

Retome seu processofólio, relendo os relatos, observando os esboços, os esquemas e outros mate-

riais que tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

 Das pontes que você conheceu no projeto, qual foi a mais marcante? Por quê? 

 O estudo sobre as pontes da região em que você mora ou da região escolhida contribuiu para o entendi-

mento sobre a história e a cultura locais? 

 Quais atividades auxiliaram mais na elaboração do esboço da ponte? Consulte o processofólio.

 Você e os colegas de grupo tiveram de refazer o esboço do protótipo de ponte que vocês criaram? Por 

quais motivos?

 Quando você iniciou o teste de resistência com o protótipo, quantos tijolos você estimou que o protótipo 

aguentaria? A sua estimativa se aproximou do resultado?

 Se você pudesse refazer uma etapa deste projeto, qual delas você refaria e por quê?

 Sua participação foi ativa durante todo o desenvolvimento do projeto? Você explanou bem seus pontos de 

vista? Usou argumentos, fatos e dados reais para defendê-los? 

 Para você e os colegas houve dificuldade em compreender diferentes ideias? Como agiram em momentos 

de divergência? 

 Você teve oportunidade de empregar suas aptidões e contribuir para o projeto da maneira mais proveitosa 

possível?

 Você teve dificuldade em alguma etapa? Qual foi a mais difícil para você? E a mais fácil?

 Entre os protótipos criados pelos outros grupos, de qual você mais gostou? Por quê?

 O protótipo de que você mais gostou foi o que suportou a massa de mais tijolos?

 O que você estudou sobre treliças, o aspecto artístico das pontes e sua relação histórica e cultural com a 

comunidade em que se localiza mudou de alguma maneira o modo como você percebe outras estruturas 

arquitetônicas da sua comunidade?

 Em que situações do seu cotidiano você poderia aplicar os conhecimentos que adquiriu neste projeto?

 Liste uma ou mais características de cada um dos colegas de grupo que favoreceram o desenvolvimento 

deste projeto. 

 Se você pudesse indicar uma característica a melhorar em cada um dos colegas de grupo, qual seria? Por 

que a indicaria?

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de ensinar algo novo a algum dos colegas? Como 

foi essa experiência?
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Mauro Pimentel/Agência France-Presse

 O que vem a sua cabeça quando ouve a 

palavra su
ste

nta
bil

ida
de

? Você sabe o 

que é “ser sustentável”? 

Chegamos a um ponto na Histó
-

ria em
 que devem

os m
oldar nos-

sas ações e
m todo o mundo, co

m 

maior atenção para as co
nsequên-

cias ambientais. A
través 

da igno-

rância ou da indifer
ença podemos 

causar danos maciço
s e irre

ver-

síve
is a

o meio ambiente, 
do qual 

nossa vida e b
em-est

ar dependem.

Trech
os da Decla

ração da Conferê
ncia 

da ONU sobre o
 Meio Ambiente 

(Estocolmo, 1972), p
arágrafo 6. 

Podemos perceber que, cada vez mais, 

a relação com nosso entorno deve 

se desenvolver de modo consciente, 

permeada de atitu
des que acarretem 

o menor dano possível, ta
nto para o 

ambiente quanto para a sociedade, em 

suas diferentes esferas, como social e 

econômica. 

QUAL É A PROPOSTA DE 

VOCÊS PARA TRANSFORMAR 

O LUGAR EM QUE VIVEM 

EM UM LUGAR MAIS 

SUSTENTÁVEL?

SUSTE NTABILIDADE NO

ÂMBITO COMUNITÁRIO

PROJETO 2

Ao longo do projeto, incentive 

os estudantes a ler documen-

tos oficiais. Essa prática permi-

te que exerçam a autonomia e a 

cidadania.

Essa ação foi re
alizada em 

março de 2017 na praia de 

Copacabana, no Rio de 

Janeiro. M
ais de seiscentos 

jovens e crianças form
aram 

um ba
nn

er g
igante em defesa 

dos corais da Amazônia.
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PROTAGONISMO JUVENIL
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O social, em que são 

tratados assuntos 

como saúde, condições 

de vida, educação e 

lazer.

O econômico, que, 

considerando os dois 

pilares citados, refere-se  

aos processos de 

produção, distribuição  

e consumo.

O ambiental, 

que se 

relaciona ao modo 

como a sociedade, a 

comunidade e as 

empresas  

exploram os 

recursos da 

natureza.

INTRODUÇÃO
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O termo sustentável origina-se do latim 

sustentare, que significa “sustentar”; “de-

fender”; “favorecer, apoiar”; “conservar, 

cuidar”. O desenvolvimento sustentável 

se baseia em três pilares, conforme mos-

trado no esquema ao lado.

Neste projeto, você e seus colegas se-

rão convidados a estudar alguns 

casos reais relacionados ao 

tema sustentabilidade e a 

seus três pilares, a identifi-

car uma situação da região 

onde vivem que pode ser mi-

nimizada do ponto de vista da 

sustentabilidade e a criar uma 

proposta de ação para solucionar 

ou melhorar essa situação.
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Ficha técnica do projeto

 Produto final: Proposta de ação criada por você e seus colegas.

 Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias.

 Competências Gerais da BNCC: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

 Competências Específicas da área de Matemática e suas 
Tecnologias: 1, 3 e 5.

 Competência Específica da área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias: 1.

 Competência Específica da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas: 3.

 Competência Específica da área de Linguagens e suas 
Tecnologias: 3.

 Habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias: 
EM13MAT101, EM13MAT102, EM13MAT307, EM13MAT309 e 
EM13MAT510.

 Habilidades de outras áreas do conhecimento: EM13CHS302, 
EM13CNT104 e EM13LGG301.

PLANO DE AÇÃO

Etapa 1: Uso de agrotóxicos na produção de alimentos

Etapa 2: Desmatamento e comunidades indígenas

Etapa 3: Produção e destinação do lixo

Etapa 4: Identificando possíveis melhorias na comunidade

Etapa 5: Planejando a ação

Etapa 6: Executando a proposta de ação

Etapa 7: Considerações e resultado do projeto

Avaliação

OBJETIVOS

 Compreender os pilares do desenvolvimento sustentável.

 Investigar e identificar situações inadequadas em relação aos preceitos de sustentabilidade.

 Praticar ações de melhoria no lugar onde vive.

 Desenvolver uma proposta de ação para promover hábitos sustentáveis no lugar onde vive.

 Reconhecer-se como agente de mudanças positivas no lugar em que vive.

JUSTIFICATIVA

Conhecer meios de cuidar para que nosso comportamento e nossas decisões não dificultem o 

desenvolvimento desta geração e das próximas, do ponto de vista social, ambiental e econômico, é muito 

importante, pois o olhar apurado de cada indivíduo pode trazer melhorias não só para si mesmo, mas 

também para as pessoas e o ambiente que o cercam.

Tendo ciência disso, você e seus colegas poderão propor soluções e executar melhorias para sanar eventuais 

problemas do cotidiano, bem como disseminar informações relevantes para a comunidade local.
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Para entender um pouco o que são agrotóxicos, leia abaixo o parágrafo retirado da Lei no 7 802/89.

[...]

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I — agrotóxicos e afins:

a)  os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou bioló-

gicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazena-

mento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, 

na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e in-

dustriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou 

da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos;

b)  substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, desse-

cantes, estimuladores e inibidores de crescimento; 

[...]

BRASIL. Lei Federal no 7 802, de 1989.

ETAPA 1

 Uso de agrotóxicos na produção de alimentos

Você sabe qual é a origem dos alimentos que consome? Por quais processos esses alimentos 

passaram antes de chegar até você? Você costuma higienizar os alimentos antes de consumi-los?

Muitas vezes não nos damos conta dos processos pelos quais o alimento passa e do caminho que 

ele percorre desde o produtor até o momento em que o consumimos. Contudo, é importante ter 

consciência desse processo para minimizar possíveis danos a nossa saúde decorrentes daquilo 

que comemos.

1  Leia a charge apresentada ao lado.

a) O que está sendo retratado nessa charge?

b) Na sua opinião, o que o roedor quis dizer 

com o questionamento que fez?

1a.  Espera-se que os estudantes identifiquem 
que a charge está retratando uma situação 
fictícia em que uma pessoa de máscara está 
pulverizando agrotóxico em uma plantação e 
sendo questionada por um roedor.

Resposta pessoal. 

FICA A DICA!

O vídeo Os 

problemas trazidos 

pela extinção de 

alguns insetos traz 

informações sobre 

o desaparecimento 

de insetos na 

Alemanha e como 

isso pode causar 

impactos ao meio 

ambiente. Disponível 

em: https://www.

youtube.com/

watch?v=zxVZ

fHYvuPY. Acesso em: 

26 dez. 2019.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7 e das habilidades EM13MAT101, EM13MAT102, EM13MAT510, EM13CNT104 
e EM13CHS302.

Não escreva no livro.

2  Na sua opinião, a definição de agrotóxicos apresentada na lei mais se aproxima do ponto de 

vista de qual grupo de pessoas: ambientalistas ou produtores agrícolas? Justifique sua resposta.

3  Leia novamente o item a do artigo 2 da Lei no 7 802/89. De acordo com esse artigo, que seres 

vivos podem ser considerados nocivos à flora ou à fauna?

4  Pesquise quais seriam as consequências para o meio ambiente caso esses seres vivos consi-

derados nocivos fossem extintos. Depois, compartilhe com os colegas da turma as informa-

ções obtidas.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal. Leia sugestões de encami-
nhamento para o trabalho com a atividade 3
nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.
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Disponível em: http://www.seppo.net/cartoons/displayimage.
php?pos=-819. Acesso em: 19 fev. 2020.
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Apesar de o uso dos agrotóxicos ter sido um dos fatores que ajudaram a alavancar o setor agrícola nas 

últimas décadas, esse desenvolvimento tem trazido alguns prejuízos ao ambiente e à saúde de seres 

humanos e de outros animais. 

O Ministério da Saúde disponibiliza em seu site o Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Popu-

lações Expostas a Agrotóxicos, que traz dados sobre o assunto. Na edição de 2018 foi apresentado o 

gráfico representado a seguir, que mostra a quantidade, em quilogramas, de agrotóxicos comerciali-

zados por ano.

Não escreva no livro.

 Quantitativo de agrotóxicos e afi ns comercializados – Brasil (2007-2014)

5  Observe o gráfico. O que podemos afirmar em relação à quantidade, em quilogramas, de agrotó-

xicos comercializados no período apresentado?

6  Qual foi a variação, em porcentagem, da quantidade de agrotóxicos comercializados no período 

de 2007 a 2014?

7  Na sua opinião, que fatores contribuíram para o aumento da comercialização de agrotóxicos no 

período apresentado?

Espera-se que os estudantes concluam que a quantidade de 
agrotóxicos aumentou no período apresentado no gráfico.

A variação foi de 149,14%.

Resposta pessoal. Um dos fatores que podem ter contribuído para o aumento da comercializa-
ção de agrotóxicos no Brasil foi o aumento da produção de alimentos.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. 
Agrotóxicos na ótica do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, 2018. v. 1, t. 2. p. 18. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_expostas_agrotoxicos.pdf. Acesso em: 26 dez. 2019.
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*A comercialização de agrotóxicos foi estimada pela soma das variáveis cliente, venda direta, indústria e revenda.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com 
a atividade 7 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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As informações apresentadas no gráfico da página anterior são do período de 2007 a 2014. Para en-

tender nossa realidade, entretanto, precisamos ter dados atualizados ou uma estimativa do que pode 

ocorrer nos próximos anos.

Assim, vamos fazer uma análise dos dados que temos e estimar a quantidade de agrotóxicos que será 

comercializada nos anos seguintes com a ajuda de uma planilha eletrônica? 

8  Na planilha eletrônica, faça o que se pede a seguir. 

a) Digite nas células de uma coluna os anos apresentados no gráfico 

da página anterior, em ordem crescente, de cima para baixo. De-

pois, na coluna imediatamente à direita, digite a quantidade, em 

quilogramas, de agrotóxicos comercializados no respectivo ano. 

b) Selecione os dados que acabaram de ser digitados e, usando a 

ferramenta “gráfico”, insira um gráfico de dispersão.

c) Clique com o botão direito do mouse sobre um dos pontos do 

gráfico e selecione a opção “inserir linha de tendência”. Depois, 

na categoria “tipo”, escolha a opção “linear”.

A linha de tendência em um gráfico de dispersão mostra, como já diz o próprio nome, uma tendência 

da relação entre as variáveis representadas nos eixos vertical e horizontal. Nesse caso, o conjunto de 

dados será utilizado como parâmetro para criar uma reta que mais se adapte a ele. É importante estar 

ciente de que a linha de tendência não representa os dados. Essa linha poderia ser uma curva se utili-

zássemos outros métodos nesse processo.

Dependendo da planilha eletrônica utilizada, é possível que a quantidade, em quilogramas, de agrotóxicos 

comercializados apareça como 1.2E109, que indica 1.2 ? 109.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com planilha eletrônica.

Esta atividade também pode ser feita sem o auxílio de uma planilha 
eletrônica. Nesse caso, o estudante pode usar uma calculadora ou con-
verter os dados para toneladas, para facilitar os cálculos.
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Não escreva no livro.
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d) Clique com o botão esquerdo do mouse duas vezes sobre a linha de tendência, para que o painel 

de formatação apareça. Depois, selecione a opção que permite exibir, no gráfico, a equação da reta 

suporte da linha de tendência.

 

A equação de uma reta pode ser escrita na forma y 2 y
0
 5 m(x 2 x

0
).

Para obter seu coeficiente angular m, podemos atribuir a x e a y as coordenadas de um ponto (x, y) 

qualquer da reta e, a x
0
 e a y

0
, as coordenadas de outro ponto qualquer (x

0
, y

0
) da reta.

Depois, para obter a equação da reta estudada, podemos substituir os valores de x
0
, de y

0
 e de m na 

equação y 2 y
0
 5 m(x 2 x

0
).

9  Utilizando a equação da reta suporte da linha de tendência, estime a quantidade, em quilogra-

mas, de agrotóxicos comercializados de 2015 até o ano em que estamos.

10  Pesquise dados recentes sobre a quantidade de agrotóxicos comercializados e compare com as 

estimativas que fez na atividade anterior. As estimativas se aproximaram dos dados reais?

11  Com base nos dados obtidos na pesquisa da atividade anterior, discuta com os colegas de turma 

se a linha de tendência obtida no item c da atividade 8 se manteria ascendente com a inclusão 

desses novos dados.

12  Agora, inclua os dados obtidos na pesquisa na planilha eletrônica e refaça o gráfico de dispersão 

com a linha de tendência.

13  Compare a linha de tendência obtida na atividade anterior com a linha de tendência obtida no 

item c da atividade 8. A inclinação da reta suporte da primeira linha de tendência se manteve em 

relação à segunda ou se alterou? Justifique sua resposta.

14  Faça algumas inferências sobre os motivos da inclinação da reta suporte da linha de tendência 

atualizada ter se mantido ou se alterado.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Caso os estudantes não tenham encontrado dados recentes sobre os anos solicitados na 
atividade 9, oriente-os a usar os dados obtidos por meio da estimativa. 

Espera-se que os estudantes calculem o coeficien-
te angular das retas suporte para justificarem se a 
inclinação da reta se manteve ou se alterou.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes usem os dados obtidos 
na pesquisa da atividade 10 para justificar essas alterações.
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Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 9 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Pesquisar dados e informações recentes sobre a comercialização de agrotóxicos pode ajudar a en-

tender o porquê do uso dessas substâncias em larga escala em nosso país e a fazer escolhas mais 

conscientes em relação aos alimentos que consumimos, tendo em vista que o uso dessas substâncias 

pode causar danos à saúde, entre eles intoxicação alimentar. 

Embora devamos evitar o consumo de agrotóxicos, existe um limite máximo 

de ingestão diária aceitável de agrotóxicos (IDA), relacionado à quantidade 

considerada segura que o ser humano pode ingerir todos os dias durante a 

vida. Quando esse limite é excedido, quando há contato direto com agrotó-

xicos ou afins ou quando eles são inalados, pode ocorrer intoxicação.

Considerando os riscos envolvidos, os casos de intoxicação humana por 

agrotóxicos devem ser notificados às autoridades competentes.

O gráfico representado a seguir mostra qual foi a incidência de notificação 

de intoxicação por agrotóxicos de 2007 a 2014, mesmo período dos dados sobre a comercialização 

de agrotóxicos e afins no Brasil apresentados anteriormente.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador.  
Agrotóxicos na ótica do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, 2018. v. 1, t. 2. p. 26. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ 

relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_expostas_agrotoxicos.pdf. Acesso em: 26 dez. 2019.

Observando a taxa de comercialização de agrotóxicos e afins por área plantada apresentada nesse 

gráfico, é possível concluir que a quantidade de agrotóxicos usada em uma mesma área plantada 

teve um aumento considerável de 2007 para 2014, chegando a ser usados 9,03 quilogramas a mais 

de agrotóxico por hectare. 

15  Pensando no aumento da taxa de comercialização de agrotóxicos por área plantada no período 

de 2007 a 2014, o que se pode dizer sobre o uso de agrotóxicos nas produções agrícolas durante 

esse período? As informações desse gráfico confirmaram as inferências feitas na atividade 7? 

Justifique sua resposta.

*A comercialização de agrotóxicos é estimada por meio da contabilização das variáveis cliente, venda direta e revenda.

Não escreva no livro.

Resposta pessoal. Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 15 nas Orienta•›es espec’ficas deste 

Manual.

Mesmo existindo 

um “limite máximo 

de ingestão diária 

aceitável”, não 

devemos consumir 

intencionalmente 

agrotóxicos.

VOCÊ SABIA?

 Comercialização de agrotóxicos e afins por área plantada e incidência de  

notificação de intoxicações por agrotóxicos – Brasil (2007-2014)
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De acordo com uma reportagem publicada pela BBC 

News Brasil em setembro de 2019, 50 milhões de abelhas 

morreram envenenadas por agrotóxicos em Santa Catari-

na em janeiro do mesmo ano. Nessa mesma reportagem, 

o agrônomo Rubens Onofre Nodari, da Universidade Fe-

deral de Santa Catarina, afirma: “Sem a polinização das 

abelhas, a produção agrícola sofreria uma redução dra-

mática, num diagnóstico conservador de 30% a 40%, mas 

há correntes de pesquisadores 

que falam em 73%, o que po-

deria gerar, inclusive, guerras 

por alimentos.”.

Somente de 2016 a 2018, foram liberados 1 587 

agrotóxicos no país, sendo 40% deles classifica-

dos como extremamente ou altamente tóxicos de 

acordo com a Anvisa.

Segundo a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), de 1990 até 

2016, o consumo nacional de agrotóxicos cresceu 

770%, enquanto a área agrícola do país cresceu 

somente 48%.

16 Com base nessas informações, é correto afirmar que a comercialização nacional de agrotóxicos 

cresceu, pois a área agrícola do país cresceu proporcionalmente? Justifique sua resposta.

17   Na sua opinião, sabendo que a polinização realizada pelas abelhas pode ter um grande impacto na 

produção agrícola, qual deveria ser a postura de produtores em relação ao uso de agrotóxicos?

18   Pesquise algumas alternativas ao uso dos agrotóxicos na produção agrícola que podem causar 

menos impacto à fauna e à flora.

A alteração da fauna e da flora, os prejuízos à saúde e a contaminação do solo 

e da água por meio de rios e lençóis freáticos, entre outros danos, causam de-

sequilíbrio ambiental e afetam a produtividade agrícola. Faz-se necessário, por-

tanto, o uso consciente de recursos para conciliar desenvolvimento econômico 

com desenvolvimento social e ambiental, de modo que os recursos da natureza 

não se esgotem e a saúde das pessoas e dos animais seja preservada.

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 16 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

Resposta pessoal.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes. Algumas alternati-
vas são: biopesticidas, agroecologia e sistema de plantio direto.

De acordo com uma reportagem publicada pela BBC 

News Brasil em setembro de 2019, 50 milhões de abelhas 

morreram envenenadas por agrotóxicos em Santa Catari-

na em janeiro do mesmo ano. Nessa mesma reportagem, 

o agrônomo Rubens Onofre Nodari, da Universidade Fe-

deral de Santa Catarina, afirma: “Sem a polinização das 

abelhas, a produção agrícola sofreria uma redução dra-

mática, num diagnóstico conservador de 30% a 40%, mas 

há correntes de pesquisadores 

que falam em 73%, o que po-

deria gerar, inclusive, guerras 

por alimentos.”.

FICA A DICA!

O vídeo Sem 

abelhas, sem 

alimentos: a 

importância 

das abelhas na 

produção de 

alimentos, apresenta 

informações sobre 

o papel das abelhas 

na polinização. 

Disponível em: 

https://www.

youtube.com/

watch?v=BvGw

LGmwOzE. Acesso 

em: 27 dez. 2019.

Você vai iniciar o seu processofólio para este projeto. Comece anotando a questão geradora e os dados 

iniciais do projeto. 

Registre em seu processofólio, da maneira que preferir, todas as informações obtidas nas pesquisas que 

realizou nesta etapa e como você entendeu a relação entre sustentabilidade e o uso de agrotóxicos na 

produção de alimentos.

Registre também como conhecimentos matemáticos, como linha de tendência em gráfico de dispersão e 

equação da reta, podem ser úteis na análise de informações de outras áreas de conhecimento. 

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa são as pesquisas realizadas sobre a comercialização de agrotóxicos no Brasil.

Jack Hong/Shutterstock
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Lençóis freáticos:

reservatórios naturais 

de água subterrâneos, 

não muito profundos, 

que abastecem poços 

e mananciais.
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ETAPA 2

 Desmatamento e comunidades indígenas

Você já prestou atenção em como as pessoas ao seu redor costumam se 

expressar em relação a alguma coisa que as incomoda? Para comunicar sen-

timentos, opiniões e posicionamentos, muitas pessoas usam redes sociais, 

enquanto outras participam de conversas e debates. Há ainda aquelas pes-

soas que se expressam por meio da arte.

O poema a seguir revela o descontentamento do autor em relação às quei-

madas que destroem a Floresta Amazônica e todos os seres que vivem nela.

O fim que se aproxima

Amazonas: mito grego 

menos antigo que os mitos da Amazônia.

Os que vivem no Cosmo há milênios 

são perseguidos por mãos de ganância, 

olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim.

Quem são vocês, 

incendiários desde sempre, 

ferozes construtores de ruínas?

Os que queimam, impunes, a morada ancestral, 

projetam no céu mapas sombrios: 

manchas da floresta calcinada, 

cicatrizes de rios que não renascem. 

Qual Brasil se esconde 

atrás da humanidade amazônica?

Que triste pátria delida, 

mais armada que amada: 

traidora de riquezas e verdades.

Quando tudo for deserto, 

o mundo ouvirá rugidos de fantasmas. 

E todos vão escutar, numa agonia seca,  

o eco:

Não existirão mundos, novos ou velhos, 

nem passado ou futuro.

No solo de cinzas: 

o tempo-espaço vazio.

HATOUM, Milton. O fim que se aproxima. Disponível em: https://sustentabilidade.
estadao.com.br/noticias/geral,milton-hatoum-escreve-poema-inedito-sobre-

destruicao-da-amazonia,70002991519. Acesso em: 10 jan. 2020.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, da CG2, da CG3, da CG4, da CG5, da CG7 e das 
habilidades EM13MAT307, EM13LGG301 e EM13CHS302.

Amazonas: mulheres 

guerreiras da 

mitologia grega.

Delida: do verbo 

delir, que significa 

“fazer desaparecer”; 

“apagar(-se), 

extinguir(-se)”.

macknimal/Shutterstock
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1.  Uma possível interpretação 
é que se trata da natureza 
em si, tanto a fauna quanto 
a flora, ou que se trata dos 
indígenas. Esta é uma opor-
tunidade para promover uma 
conversa sobre os indígenas, 
o relacionamento deles com 
a natureza, em especial em 
relação a queimadas e des-
matamentos. Leia sugestões 
de encaminhamento para o 
trabalho com estas ativida-
des nas Orientações  espe-
cíficas deste Manual.

Criada em 1988, 

a instalação 

fotografada é 

um conjunto de 

esculturas formadas 

por caules de 

palmeiras, cipós e 

raízes pintados com 

pigmentos.

1  A quem você acha que o autor se refere ao falar sobre “Os que vivem 

no Cosmo há milênios”?

2  O que podem ser os “mapas sombrios”, as “manchas da floresta calci-

nada” e as “cicatrizes de rios que não renascem”?

3  Para você, qual é a principal mensagem do poema? Converse com a 

turma e verifique se eles chegaram à mesma conclusão.

Existem milhares de manifestações artísticas que nos permitem refletir so-

bre as ações danosas do ser humano às florestas brasileiras. Um exemplo 

disso é a instalação criada pelo artista Frans Krajcberg (1921-2017), cuja 

fotografia você pode ver a seguir.

Resposta pessoal.
Resposta pessoal.

Uma possível interpretação seria a fumaça decorrente das queimadas.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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4  Que elementos da instalação de Krajcberg e da charge de Cazo refletem as queimadas?

5  Você já presenciou uma situação de incêndio proposital ou de desmatamento? Se sim, relate-a 

aos colegas.

Possíveis respostas: A falta de copa nas árvores, a coloração em tons de marrom e preto e o solo arenoso sob as esculturas.

Resposta pessoal.

A charge do cartunista Cazo é outro exemplo de manifestação artística sobre o tema.

Resposta pessoal.Resposta pessoal.

FICA A DICA!

Para conhecer outro 

poema que aborda 

o tema queimadas, 

leia A queimada, de 

Castro Alves.

ALVES, Castro. Os 

escravos. São Paulo: 

Martin Claret, 2013.
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Não escreva no livro.

Queimadas. Disponível em: http://
blogdoaftm.com.br/charge-governo-
convoca-reuniao-de-emergencia-para-
discutir-queimadas/attachment/2298/. 
Acesso em: 19 fev. 2020.
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Na ferramenta , na seção “Pessoas”, ative a opção . Ela mostrará, entre 

outras coisas, terras indígenas e parques nacionais.

Com a opção “perda de cobertura arbórea” ainda ativada, pressione play  na aba  para ver 

as mudanças ocorridas no período selecionado. Procure por áreas próximas a reservas ambientais e 

terras indígenas.

O ícone de 6 pontinhos no canto superior 

esquerdo de cada parte da legenda pode 

ser arrastado para permitir a você alterar 

a sobreposição das camadas. Assim, por 

exemplo, é possível deixar a camada “ganho 

de cobertura arbórea” por cima da camada 

“perda de cobertura arbórea”.

Dossel: 

cobertura que 

as copas das 

árvores fazem.
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Para entender as dimensões do desmatamento no Bra-

sil, vamos analisar algumas imagens de satélite.

Acessando o site do Global Forest Watch, disponível 

em www.globalforestwatch.org/map, é possível ver um 

mapa com informações sobre questões ambientais em diferentes anos.

Inicie a exploração dessa página, ampliando e reduzindo a imagem do mapa por meio dos botões 

. 

Indica a medida de comprimento 

no mapa que corresponde a uma 

medida real de 50 milhas (50 mi). 

Indica a medida de comprimento no 

mapa que corresponde a uma medida 

real de 100 quilômetros (100 km).

50 mi
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Escala é a razão entre as medidas de comprimento de um desenho, planta ou mapa geográfico e as 

medidas reais correspondentes. Neste caso, a escala foi usada para indicar a razão entre as medidas de 

comprimento da representação gráfica e as medidas que o elemento representado tem na realidade.

Nesse site, é possível ver a cobertura arbórea de uma região. Ele exibe coberturas 

com até mais de 75% de densidade do dossel. Ao mesmo tempo, pode-se ver em 

rosa a perda e em azul o ganho de cobertura arbórea em certo ano. É possível de-

sativar essas informações ou ativar outras no painel vertical à esquerda da página.
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A atividade também pode ser realizada utilizando o site 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/. Acesso 
em: 26 dez. 2019.

Chame a atenção dos estu-
dantes para o fato de que, 
ao aumentar ou diminuir o 
zoom, a proporção entre as 
medidas do comprimento 
dos segmentos de reta 
representados na escala 
varia.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com acesso à internet, 
preferencialmente um computador.
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6 Compartilhe com os colegas suas percepções sobre ganho e perda de cobertura arbórea no Brasil 

ao longo dos anos e, juntos, tentem inferir os principais motivos dessas mudanças.

7  Pesquise terras indígenas em que seja possível verificar perda de cober-

tura arbórea.

a) Como é, em termos de perda de cobertura arbórea, a área que rodeia 

essas terras indígenas?

b) Procure notícias sobre causas de perda de cobertura arbórea nessas ter-

ras indígenas.

8  Forme um grupo com até três colegas. Escolham uma das terras indígenas 

pesquisadas na atividade anterior. Vocês farão uma estimativa da medida 

da área da superfície dessas terras com perda de cobertura arbórea usan-

do os dados mais recentes apresentados no site Global Forest Watch.

a) Aproximem a visualização dessa terra indígena e posicionem a imagem na tela de modo que a legen-

da esteja legível, como se vê no exemplo a seguir. Façam uma captura de tela e salvem a imagem.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações específicas
deste Manual.

Diferentes 

dispositivos 

eletrônicos têm 

maneiras diferentes 

de fazer captura 

de tela. Em alguns 

teclados, por 

exemplo, é possível 

pressionar a tecla 

PrtScr para capturar 

a visualização da 

tela.

02_f016_PIMatColg21At
NOVA – Reprodução de print 

do site www.globalforestwatch.
org/map, conforme referência. 

(página 74)
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Não escreva no livro.

Terra Indígena
Kwazá do Rio

São Pedro
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 Com o primeiro polígono (pol1) vocês conseguiram medir uma área no mapa considerando a medi-

da que a escala do mapa indica. 

 

Lembre-se de que a área (A) de um quadrado pode ser cal-

culada pelo produto da medida de seus lados: A 5 a ? a 5 a2 a

a

d) É possível que vocês queiram medir áreas menores do que a unidade de medida determinada no 

item anterior. Para isso, determinem unidades de medida menores utilizando a ferramenta , na 

seção “Pontos”, e selecionando dois vértices consecutivos do quadrado construído no item c. De-

pois, novamente com a ferramenta , construam um quadrado com o ponto médio G que vocês 

acabaram de criar e um dos vértices do quadrado inicial que vocês usaram para isso. O aplicativo 

criará o segundo polígono (pol2).

b) Acessem o aplicativo GeoGebra e, na aba  do painel vertical à esquer-

da, selecionem, na seção “Mídia”, a opção . Escolham o arquivo 

com a captura de tela da imagem que vocês salvaram anteriormente.

c) Ampliem a visualização  o suficiente para trabalhar com a escala. Nas 

ferramentas básicas, cliquem em , no fim do painel vertical. Encon-

trem a seção “Polígonos” e selecionem . Seguindo as orientações da 

ferramenta, selecionem dois pontos: as extremidades da escala que cor-

responde à distância real, em quilômetro. Insiram o número de vértices do 

polígono regular: 4.

O aplicativo 

GeoGebra é gratuito 

e pode ser instalado 

em dispositivos 

eletrônicos ou 

acessado pelo 

site https://www.

geogebra.org/ 

(acesso em: 27 dez. 

2019).
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 Repitam o processo quantas vezes forem necessárias, de acordo com a precisão que vocês desejam 

ter na estimativa da medida da área desmatada.

pol1pol1

pol2pol2

Inserir imagem
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e) Com o botão direito do mouse, cliquem sobre o nome do polígono que escolheram para efetuar a es-

timativa e selecionem a opção “Duplicar”. Cliquem no lado inferior do quadrado e arrastem-no para 

onde desejarem. Repitam o processo até que todas as áreas marcadas em rosa sejam sobrepostas.

f) Determinem a quantidade de quadrados de cada tipo que vocês usaram. 

Depois, utilizem a escala para calcular a medida da área de cada polígono. 

g) Agora é só multiplicar a quantidade de cada tipo de polígono pela medida 

da área de cada um deles e adicionar os valores obtidos para obter uma 

estimativa da área com perda de cobertura arbórea.

9  Calcule a medida da área da terra indígena da atividade anterior. Qual é a porcentagem de área 

com perda de cobertura arbórea em relação à medida da área total da terra indígena?

10  Faça uma pesquisa sobre a terra indígena que vocês escolheram e liste as seguintes informações: 

área, porcentagem de perda de cobertura e de ganho de cobertura no mesmo período que vocês 

selecionaram, quais são as comunidades indígenas que estão na região, entre outras informações 

que considere pertinentes.

11  Compare as respostas das duas atividades anteriores. Sua estimativa está condizente com as 

porcentagens e outras informações que você pesquisou? Se houve discrepâncias, o que você 

acha que aconteceu?

O desmatamento de uma região pode acontecer por diversas razões, entre elas a queimada. Apesar 

de também acontecer naturalmente, as queimadas podem ser decorrentes da ação do ser humano – 

quando provocam queimadas em suas lavouras para facilitar o plantio ou para criar pasto.

Embora as queimadas proporcionem corte de custos decorrente da economia de mão de obra e de 

maquinário, há prejuízos para o solo, que perde nutrientes, para a fauna, para a flora e para a saúde 

dos que inalam a fumaça proveniente dessa ação.

Resposta de acordo com os cálculos realizados pelos estudantes.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Resposta pessoal.

Você pode eliminar 

o nome do polígono 

para facilitar sua 

movimentação.
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Não escreva no livro.

Terra Indígena 
Kwazá do Rio 

São Pedro
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FICA A DICA!

No site do INPE 

(http://queimadas.

dgi.inpe.br/

queimadas/portal, 

acesso em: 28 

dez. 2019), você 

pode consultar o 

monitoramento de 

queimadas da região 

em que vive.

INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL. 

ISA mostra terras 

indígenas mais 

afetadas por 

incêndios na 

Amazônia brasileira. 

Disponível em: 

https://www.

socioambiental.

org/pt-br/noticias-

socioambientais/

isa-mostra-terras-

indigenas-mais-

afetadas-por-

incendios-na-

amazonia-brasileira. 

Acesso em: 21 nov. 

2019.

12  Acessem novamente o site Global Forest Watch e encontrem as terras 

indígenas apresentadas no gráfico. Comparem os dados do gráfico com 

os do mapa dos últimos anos. 

a) De acordo com o gráfico, as terras indígenas com mais focos de queimada 

são as mesmas com mais incêndios nos últimos anos?

b) Faça uma pesquisa sobre o Parque Indígena Araguaia e formule uma hi-

pótese sobre os motivos pelos quais, de acordo com o gráfico, essa re-

gião teve mais focos de incêndio do que as demais terras indígenas.

13  Por que é importante que as terras indígenas tenham sua vegetação pre-

servada? Elabore um texto justificando sua resposta.

14  Em grupo, pesquisem os principais impactos das queimadas para o solo, 

a fauna e a flora. Escolham um desses impactos e represente-o em uma 

produção artística.

Várias pesquisas são realizadas para amenizar a quantidade de queimadas 

e proteger o ambiente. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

é um dos órgãos que monitoram e identificam, por meio de satélites, essas 

queimadas, permitindo que ações sejam feitas para erradicá-las. 

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações específi-
cas deste Manual.

Espera-se que os estu-
dantes identifiquem que não.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

 Terras Indígenas com mais focos de incêndio na Amazônia Legal 
(Brasil) de 20/7/19 a 20/8/19

Os povos indígenas também podem ser prejudicados por causa das queimadas, pois sua subsistência 

vem da fauna e flora da região em que vivem. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto So-

cioambiental (ISA), entre 20 de julho e 20 de agosto de 2019, foram registrados 3 553 focos de calor 

em 148 terras indígenas da Amazônia brasileira. O gráfico a seguir mostra as terras indígenas mais 

afetadas pelos incêndios na Amazônia.

PI Araguaia
TI Marãiwatsédé
TI Munduruku

TI Pimentel Barbosa
TI Kayapó
TI Pareci

TI Parabubure
TI Areões
PI Xingu TI Inãwébohona

TI Apyterewa
TI Kanela

800

600

700

500

N
œ
m

e
ro

 d
e
 f

o
c
o

s
 d

e
 i
n
c
•
n
d

io

400

300

200

100

0

B
a
n

c
o

 d
e

 i
m

a
g

e
n

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it
o

ra

Vocês podem, por 

exemplo, fazer 

um desenho, uma 

montagem de fotos, 

um conto ou um 

poema.

Não escreva no livro.

Acompanhamos um pouco os processos de desmatamento e investigamos como estimar suas dimensões. 

Agora, registre em seu processofólio, da maneira que preferir, como você entendeu a relação entre 

sustentabilidade e desmatamento. Registre também os procedimentos que usou para fazer a estimativa da 

área com o mapa on-line e o GeoGebra.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa são as pesquisas realizadas sobre o desmatamento no Brasil.
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ETAPA 3

 Produção e destinação do lixo  

Você já parou para refletir sobre a quantidade de lixo que produz por dia? Tem ideia da variedade 

de tipos de lixo que constantemente são produzidos?

Existem várias categorias de lixo que fazem parte do cotidiano. Há lixo doméstico, eletrônico, 

hospitalar, comercial, público, industrial, agrícola e entulho. A responsabilidade pelo descarte se 

divide entre diversos setores e tem foco principalmente na indústria. No entanto, o descarte tam-

bém é feito de maneira incorreta pela população.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG3, da CG7 e das habilidades EM13MAT309 e EM13CNT104.

Em 2017, a prefeitura 

de Vila Velha (ES) 

implementou 

um projeto para 

conscientizar, por meio 

da arte, os moradores 

de alguns bairros 

do munícipio sobre 

o descarte irregular 

de lixo. Foram feitos 

vários grafites que 

contavam com o 

personagem “Lixinho” 

acompanhado de 

mensagens como 

“cidade limpa 5 cidade 

saudável”.

Em meio a tantos olhares a esse 

respeito, acredita-se que muitos 

artistas usaram a arte de cada um 

deles para alertar não só as pes-

soas, mas também os órgãos pú-

blicos em relação ao descarte de 

lixo feito a céu aberto.

Assim, ao mesmo tempo que ad-

miramos e valorizamos a obra do 

artista plástico Vik Muniz, mostra-

da ao lado, ela também nos traz 

um sentimento desolador ao pen-

sarmos na quantidade de lixo que 

produzimos.

Cena de Lixo extraordin‡rio, 

documentário que relata o trabalho 

do artista brasileiro Vik Muniz com 

catadores de material reciclável 

em um aterro sanitário no Jardim 

Gramacho (RJ). 
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1  Reflita como é tratada a produção e destinação do lixo no bairro onde 

você vive. Depois, responda às questões a seguir. 

a) Há coletas seletivas e pontos de coleta de material reciclável em seu bairro? 

b) Na sua opinião, o lixo produzido é descartado de maneira correta?

c) Existem ações sociais de conscientização da comunidade a respeito da 

redução da quantidade de lixo produzido diariamente e do descarte cor-

reto do lixo?

2  Você sabe quantos quilogramas de lixo produz diariamente? Com o au-

xílio do professor, faça uma estimativa de quantos quilogramas de lixo 

você produz em uma semana.

3  Se seus hábitos se mantivessem e toda semana durante um ano você pro-

duzisse a mesma quantidade de lixo indicada na atividade anterior, quan-

tos quilogramas de lixo, aproximadamente, você produziria em um ano?

4  Pesquise quantos quilogramas de lixo, em média, uma pessoa costuma produzir por dia. Depois, 

faça o que se pede a seguir.

a) Com base nos dados obtidos na pesquisa, estime quantos quilogramas seriam produzidos por uma 

pessoa em um ano. 

b) Agora, compare essa estimativa com a estimativa que fez na atividade 2: Você produz mais ou me-

nos lixo do que, em média, as pessoas costumam produzir? O que você poderia fazer no seu dia a 

dia para diminuir a produção de lixo?

Mas será que a discussão sobre o descarte de lixo se iniciou recentemente? O texto a seguir nos dá 

uma ideia de há quanto tempo discute-se o destino do lixo e a alternativa de reciclar.

A primeira experiência brasileira sistemática e documentada de coleta seletiva teve início em abril 

de 1985 no bairro de São Francisco, em Niterói (RJ). Um dos grandes articuladores desse traba-

lho pioneiro foi o professor Emilio Eigenheer, que, em 1981 e 82, estudou na Alemanha, onde se 

interessou pela gestão local de resíduos sólidos, e de volta ao Brasil mobilizou os vizinhos para a 

separação do lixo doméstico.

Coleta seletiva completa 30 anos no país. Disponível em: http://cempre.org.br/cempre-informa/id/46/

coleta-seletiva-completa-30-anos-no-pais. Acesso em: 14 nov. 2019.

Com tanto material acumulado e lançado na natureza, fica evidente que ainda é preciso pensar a 

questão do descarte do lixo.

Estudos estão sendo feitos ainda hoje para que o lixo tenha destino certo, para se chegar a alguma 

ação definitiva. No entanto, a população, por meio de ações voluntárias, pode começar a agir para 

mudar seus hábitos em relação ao descarte de todo tipo de lixo.

Gasta-se menos água para reciclar alguns materiais do que para produzir novos.

VOCÊ SABIA?

Respostas pessoais.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Leia uma sugestão de atividade complementar nas Orientações específicas deste Manual. 

A ideia é que os estudantes obtenham uma média global da quantidade de lixo que uma 

pessoa produz por dia.

Respostas pessoais.

FICA A DICA!

O filme Wall-e

propõe uma 

reflexão acerca da 

produção de lixo e 

o futuro do planeta 

Terra decorrente 

dessa produção 

desenfreada. O 

filme se passa em 

2805 e o planeta 

está soterrado de 

lixo. O robô Wall-e 

é enviado à Terra 

com a missão de 

compactar o lixo 

existente.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com estas atividades nas Orientações específicas
deste Manual. Não escreva no livro.
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Os problemas gerados pelo descarte inadequado de lixo podem afetar os reservatórios de água, os 

rios, os oceanos, as represas e o ar, provocando problemas ambientais que colocam em risco a saúde 

das pessoas. 

Chorume: líquido com 

odor forte formado 

pela decomposição 

de matéria orgânica 

presente no lixo 

acumulado por um 

longo período.

Descarte de lixo 

a céu aberto.

Registre em seu processofólio, da maneira que preferir, como você entendeu a relação entre 

sustentabilidade e produção e destinação do lixo. Registre também os procedimentos que você usou para 

fazer a estimativa de sua produção de lixo descartável em um mês.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa são a estimativa da quantidade de lixo produzido pelos estudantes. 

O descarte de lixo a céu aberto, por exemplo, pode produzir gases nocivos e 

o chorume, ambos prejudiciais à saúde. Esses gases, dispersos no ar, podem 

causar diversas enfermidades, como bronquite, irritação nos olhos.

Outro problema do descarte inadequado de lixo é a poluição das ruas: a su-

jeira atrai animais transmissores de doenças, como cólera, leptospirose, ame-

bíase, hepatite, poliomielite e febre tifoide. Além disso, o lixo nas ruas pode 

entupir as redes de drenagem urbana, causando enchentes, degradação do ambiente e consequente 

desvalorização imobiliária.

Por esses motivos, a destinação correta do lixo vem assumindo importância social, econômica e 

política. Quanto mais nossos reservatórios de água são atingidos, mais gastos e mais investimentos 

em melhorias são aplicados, quanto mais rios e represas ficam poluídos com o lixo descartado neles, 

menos natureza em nosso entorno sobrevive, e quanto mais lixo deixamos nas praias, mais doenças 

de pele temos e mais animais marinhos morrem.

5  Retome a resposta ao item a da atividade 1 e depois pesquise se realmente há coleta seletiva e 

pontos de coleta de material reciclável e de outros tipos de material, como dispositivos eletrôni-

cos e medicamentos, no bairro em que você mora.

6  Com base nas informações obtidas na atividade anterior, responda: 

a) Na sua opinião, deveria haver mais pontos de coleta seletiva em seu bairro? 

b) A existência desses pontos de coleta seletiva deveria ser mais bem divulgada? De que modo? 

Não escreva no livro.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelo estudante.

Respostas pessoais.
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ETAPA 4

 Identificando possíveis melhorias na comunidade

Você consegue identificar e praticar em seu cotidiano atitudes sustentáveis? Você costuma re-

pensar suas atitudes para escolher a mais sustentável?

Os hábitos de desenvolvimento sustentável têm ganhado cada vez mais força como maneira de 

controlar e reverter danos causados ao ambiente e ao bem-estar da sociedade. 

Com o intuito de aproximar os hábitos sustentáveis da realidade das pessoas, colocando todos 

como agentes e responsáveis por mudanças positivas, nesta etapa do projeto vamos iniciar uma 

pesquisa para identificar possíveis melhorias na região em que você vive que se enquadrem nos 

preceitos de sustentabilidade.

Contudo, para que seja feita uma pesquisa de qualidade, é preciso ter clareza sobre o que envolve 

ser sustentável. Para isso, vamos retomar e aprofundar algumas ideias já abordadas.

Neste projeto, você estudou que...

O desenvolvimento sustentável se baseia em três pilares:

 o social, em que são tratados assuntos como saúde, condições de vida, educação e lazer;

 o ambiental, que se relaciona ao modo como a sociedade, a comunidade e as empresas exploram os 
recursos da natureza;

 o econômico, que, considerando os dois pilares citados, refere-se aos processos de produção, distribuição e 
consumo.

O pilar social está associado a melhorias na qualidade de vida de toda a 

comunidade, seja ela micro, seja macro. Entre outros fatores, estão com-

preendidos nesse pilar a redução das desigualdades sociais, o acesso 

aos direitos e serviços básicos, a inclusão social e a participação ativa da 

população nas atividades que a envolvem.

O pilar ambiental está relacionado à exploração de recursos naturais. 

Nesse sentido, devemos buscar alternativas que não degradem a natu-

reza e encontrar um equilíbrio no consumo, retirando do ambiente, de 

forma consciente, apenas os recursos realmente necessários.  

O pilar econômico envolve a reflexão sobre os processos de produção 

de bens, da extração da matéria-prima até chegar às mãos do consumi-

dor e, quando for o caso, ao descarte. Nesse pilar, devemos considerar 

os gastos desnecessários, identificando e evitando ações que possam 

acarretar prejuízo não só para a natureza, mas também para toda a po-

pulação, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7.

O edifício Pátio Victor Malzoni, 

em São Paulo, iniciou em 2016 um 

projeto de sustentabilidade com 

os funcionários e visitantes. Além 

da separação do lixo, o projeto 

conta com uma composteira 

e uma horta subterrânea que 

fornece quinzenalmente cerca de 

trinta kits de temperos orgânicos 

aos funcionários em troca de 

sacos recicláveis.

FICA A DICA!

Para saber um 

pouco mais sobre 

o desperdício de 

alimentos e como 

ser sustentável ao 

comprá-los, assista 

ao vídeo Desperdício 

de alimentos, do 

Instituto Katu, 

disponível em: 

https://www.

youtube.com/

watch?v=eLq3Gz

SDnZc. Acesso em: 

19 dez. 2019.
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Leia o texto a seguir para conhecer um pouco mais sobre a relação do pilar econômico com a susten-

tabilidade.

É a economia que deve se adaptar 
à sustentabilidade, não o contrário

[...]

Ser sustentável hoje, provavelmente, é viabilizar o negócio desde que não impacte em mais custos, 

tecnologias mais caras. O que todos precisam entender é que há urgência em equilibrar a balança 

do tripé da sustentabilidade (triple bottom line), a economia não deve pesar mais que o social e o 

ambiental. [...]

Como citou Jeffrey Sachs, professor de Economia e diretor do Instituto Terra da Universidade Co-

lumbia, “o mundo está rompendo os limites no uso de recursos, se a economia mundial cresce a um 

patamar de 5% ao ano significa, neste modelo de desenvolvimento, que continuaremos produzindo 

grandes impactos no meio ambiente, nosso planeta não suportará fisicamente esse crescimento eco-

nômico exponencial, se deixarmos a ganância levar vantagem, o crescimento da economia mundial 

já está esmagando a natureza”. [...]

É A ECONOMIA QUE DEVE SE ADAPTAR À SUSTENTABILIDADE, NÃO O CONTRÁRIO. Revista Akatu. Disponível em: https://
www.akatu.org.br/noticia/e-a-economia-que-deve-se-adaptar-a-sustentabilidade-nao-o-contrario/. Acesso em: 22 nov. 2019.

Até este momento, vimos a importância do desenvolvimento sustentável em diversas áreas, integra-

mos diferentes áreas de conhecimento para analisar e compreender informações e reconhecemos os 

pilares em que a sustentabilidade se baseia. 

Agora, vocês iniciarão o planejamento de uma proposta de ação, tendo como ponto de partida a 

identificação de possíveis melhorias no lugar onde vivem. 

Tenham em mente que os três pilares não precisam necessariamente ser trabalhados ao mesmo tem-

po: basta que um deles esteja ligado ao objetivo que vocês desejam alcançar. Um fator de suma im-

portância que tem de estar claro é que o bem comum deve prevalecer.

Então, para identificar temas que poderão ser abordados, conversem sobre as questões a seguir, 

que deverão iniciar a discussão. Além delas, outras indagações poderão estimular a identificação 

dos temas. Enquanto conversam, listem as situações que poderiam ser melhoradas com a adoção de 

hábitos sustentáveis.

1  Forme um grupo com três colegas para responder.

a) Na região em que vocês vivem existe algum fator que impeça as pessoas de ter acesso aos serviços 

de saneamento básico, como rede de esgotos e água tratada? 

b) Os moradores de seu entorno têm possibilidade de investir na formação escolar e profissional e em 

opções de lazer e acesso à informação?

c) As ruas dos bairros têm boa iluminação, calçadas adequadas, lixeiras, sinalização de trânsito e ou-

tros fatores que contribuem para a segurança e a limpeza?

d) O comércio local poderia assumir medidas para evitar desperdícios e reaproveitar itens, como em-

balagens?

e) Identifiquem duas outras situações relacionadas à sustentabilidade que são relevantes para o lugar 

em que vocês moram.

2  Com base nas respostas da atividade anterior, classifique as situações listadas de duas maneiras: 

de acordo com a necessidade ou não de mudança;

com prioridade de mudança.

3  Quais ferramentas matemáticas você poderia utilizar na elaboração ou na implementação de uma 

proposta de ação visando à melhoria de cada uma das situações listadas na atividade anterior?
Nas etapas anteriores a Matemática foi usada como ferramenta de análise e modelagem de situações reais relacionadas à sustenta-
bilidade. Na atividade 3, propomos que os estudantes reflitam sobre possíveis ferramentas matemáticas que podem ser utilizadas 
na elaboração ou implementação de uma proposta de ação visando à melhoria de cada uma das situações listadas por eles.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações especí-
ficas deste Manual.
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Nas atividades anteriores, você e os colegas listaram algumas situações que podem ser melhoradas 

na região em que vocês moram. Agora, organizem-se em grupos para verificar se as situações elen-

cadas se confirmam na opinião das pessoas que vivem na mesma região que vocês e se podem ser 

nitidamente observadas.

Para isso, redijam perguntas para descobrir se essas situações realmente carecem de melhorias. Con-

versem com moradores do bairro, como os seus responsáveis, funcionários da escola e vizinhos. Se 

possível, acompanhados do professor, façam uma excursão pela região para conversar com os mo-

radores e observar o ambiente.

Depois de conversar com os moradores do bairro, reúnam-se para verificar quais situações se confir-

maram e quais não são relevantes no momento. Se necessário, refaçam a lista de possíveis melhorias.

Organizem-se em novos grupos, da maneira que preferirem, para escolher o tema da proposta de ação 

sustentável. Vocês podem, por exemplo, se reunir de acordo com a afinidade por um tema. Nesse caso, 

se muitos de vocês se interessarem pelo mesmo tema, organizem-se em mais de um grupo, pois essa 

será uma boa oportunidade de surgirem diferentes propostas para solucionar uma mesma situação.

Antes de iniciar a próxima etapa, reserve um tempo para, individualmente, pensar sobre o tema es-

colhido. Tente responder às questões a seguir e anotar todas as informações que achar importantes 

para debater com o grupo.

4  Qual foi o tema escolhido por seu grupo para a criação da proposta de ação? Esse tema com-

preende quais pilares do desenvolvimento sustentável?

5  Esse tema tem impacto direto nas suas atividades cotidianas?

6  Como você poderia contribuir para amenizar ou solucionar a situação envolvida nesse tema?

7  Compare suas respostas com as dos colegas de grupo. Vocês chegaram às mesmas conclusões?

8  Pesquisem soluções sustentáveis já postas em prática para o tema esco-

lhido. Classifiquem-nas de acordo com a aplicabilidade na região em que 

vocês moram. 

9  Elaborem juntos um texto argumentando e justificando as respostas às 

atividades anteriores. Caso haja respostas divergentes no grupo, teçam 

argumentos sobre elas no texto.

10  Agora, elaborem juntos uma proposta de ação para o tema escolhido. 

Quais conceitos matemáticos vocês utilizaram na elaboração dessa pro-

posta de ação? Registrem no caderno essa proposta.

As respostas para as atividades a seguir dependem do tema escolhido. Leia sugestões de encami-
nhamento nas Orientações específicas deste Manual.

Lembre-se da 

importância da 

argumentação e 

da veracidade dos 

fatos para assegurar 

pontos de vista. 

Cuide para que as 

opiniões de todos 

sejam respeitadas, 

mesmo que sejam 

divergentes.

Agora que aprofundamos o tema e conhecemos os pilares em que o desenvolvimento sustentável se baseia, 

registre em seu processofólio como esse entendimento favoreceu a identificação dos temas norteadores 

das propostas.

Registre também os pontos positivos e os negativos na realização das investigações em grupo, da excursão, das 

entrevistas e do momento de reflexão individual.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a elaboração da proposta de ação.

Não escreva no livro.
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ETAPA 5

 Planejando a ação

Como você se comporta quando precisa resolver uma situação? Você costuma fazer um planeja-

mento para antecipar dificuldades e prever diferentes possibilidades de solução?

Neste momento em que os grupos estão formados, iniciaremos debates com o intuito de planejar 

o desenvolvimento da proposta de ação.

Reúna-se com os colegas de grupo e retome o texto elaborado nas atividades 9 e 10 da etapa 

anterior. Conversem sobre possíveis soluções sustentáveis indicadas para a situação escolhida 

pelo grupo. 

Antes de descartar soluções mencionadas, esgotem todas as possibilidades de viabilidade. A 

confecção de um roteiro de itens a serem considerados pode favorecer a análise. Veja na imagem 

a seguir alguns exemplos de questões que podem ser respondidas antes de vocês optarem por 

descartar uma estratégia para resolver a situação que mobilizou o grupo.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2, da CG7 e da CG10.

Nesta e nas próximas etapas, os estudantes vão se reunir e se organizar 
para discutir situações que carecem de melhorias na região em que vi-
vem e, se quiserem, propor procedimentos para melhorar essa situação.

Essa solução 
beneficiará a maior 

quantidade possível 
de pessoas da 
comunidade? 

É possível colocar 
essa solução em 

prática considerando 
os recursos que 

temos disponíveis?

Considerando o tempo 
de implementação e a 

duração dessa solução, 
ela é viável?

Outras perguntas podem ser incorporadas ao roteiro durante o debate, 

pois algumas delas surgem de acordo com a proposta apresentada.

Tomem o cuidado de não escolher uma solução antes de analisar todas 

as possibilidades levantadas pelos integrantes do grupo.

Depois que o grupo entrar em consenso sobre como vão proceder em 

relação à situação passível de melhorias, é chegado o momento de ela-

borar os seguintes itens: objetivos, justificativa, metodologia e cronogra-

ma. Eles serão importantes para dar credibilidade à proposta de ação e 

ajudar a planejá-la.

Organizem-se para 

que o registro de 

tudo o que for 

relevante não se 

perca e, se julgarem 

oportuno, façam 

um registro desse 

debate em grupo.
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Nenhum impacto 
negativo será gerado 

por essa solução?
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Nesta etapa da construção da proposta de ação, não se preocupem caso 

tenham de reformular alguma fase, pois, à medida que uma fase vai fican-

do mais clara, as demais podem precisar de adequações. Ao final, vocês 

vão perceber, por exemplo, como a justificativa influencia os objetivos e 

como os objetivos, por sua vez, influenciam como a proposta será imple-

mentada e como a implementação direciona o produto final. Ao mesmo 

tempo, a definição do produto final terá influência sobre todas as etapas 

anteriores.

Justificar por que escolheram o tema da proposta de ação significa apre-

sentar argumentos convincentes sobre a importância dessa melhoria para o 

ambiente e o bem-estar da comunidade.

Nesse momento, mais uma vez, é importante que a argumentação seja base-

ada em fatos e dados reais. Não seria admissível mobilizar todos em prol de 

uma ação sem fundamentação.

Por isso, para elaborar uma justificativa, organizem-se e façam pesquisas, le-

vantem dados, analisem informações de diferentes fontes. Assim, vocês vão 

obter argumentos sólidos para comprovar a necessidade de agir na situação 

escolhida pelo grupo.

Por exemplo, uma proposta de ação que tenha como tema alternativas para 

substituir ou amenizar o uso de agrotóxicos na produção de determinado 

alimento pode explorar em sua justificativa a importância de diminuir os im-

pactos negativos que os agrotóxicos causam ao ambiente. Para isso, pode-

riam ser levantados dados como a diminuição do número de vários insetos 

ou a morte em massa de algumas espécies. Para reforçar essas informações, 

podem ser apresentadas imagens, como a que vemos a seguir, e citações 

de pessoas reconhecidamente aptas a falar sobre o assunto, como o físico 

alemão Albert Einstein, que já na década de 1940 fez o alerta apresentado 

logo abaixo.

Olhem as abelhas, se elas sumirem a humanidade 

tem um máximo de quatro anos de sobrevida, pois 

não haverá plantas nem animais. A polinização é 

a grande responsável pela produção de alimentos.

Albert Einstein

Antecipem-se e façam estudos para prever os impactos positivos que a solução escolhida pode 

trazer, pois apresentar na justificativa da proposta de ação essa relação de informações pode con-

tribuir para o fortalecimento de alianças e o engajamento de mais pessoas para colocar a proposta 

em prática. 

FICA A DICA!

Jovens 

empreendedores 

do Piauí criaram o 

grupo Inova Bee 

para monitorar por 

meio de sensores 

a vida das abelhas 

sem interferir com a 

colmeia. Leia mais a 

respeito na notícia 

Tecnologia para 

reduzir a perda de 

abelhas, disponível 

em: www.agrolink.

com.br/noticias/

tecnologia-para-

reduzir-a-perda-de-

abelhas_429265.

html. Acesso em: 24 

jan. 2020.

Ao coletar dados 

e informações, 

certifique-se de 

que as fontes 

são confiáveis. 

Procure sempre 

por publicações, 

sites e artigos 

de instituições 

educacionais, ONGs 

e órgãos públicos.
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Outro elemento importante na condução da proposta são seus objetivos. 

Nesse momento, deve ser elencado tudo o que se espera alcançar com o 

desenvolvimento dela. 

Ao definir os objetivos da proposta, podemos estabelecer algumas metas 

para atingir cada um deles e indicar o tempo necessário para cumprir cada 

meta. Por exemplo, se um dos objetivos de uma proposta for reciclar resídu-

os para diminuir o descarte de maneira inadequada, uma das metas pode ser 

a instalação de lixeiras de coleta seletiva. Então, devemos nos organizar para 

indicar em várias fases da proposta quais cuidados devem ser tomados para 

que essa meta seja alcançada.

Objetivo é a descrição daquilo que se pretende alcançar.

Meta é uma tarefa específica para alcançar o objetivo e tem prazo determi-

nado para acontecer.

Ponto de coleta seletiva 

de lixo no bairro da Urca, 

Rio de Janeiro (RJ). 

Foto de 2016.

Depois de definidos os objetivos, permaneçam em grupos para continuar a 

planejar a proposta. Façam um detalhamento sobre metas parciais, prazos, 

recursos necessários para cada fase e montem um cronograma. Não se es-

queçam de retomar os objetivos para identificar o que é fundamental fazer 

para que se tenha êxito.

Reflitam sobre as decisões que estão sendo tomadas em relação a cada fase. 

Ponderem, por exemplo, se estão prevendo:

o tempo necessário para realizar cada tarefa;

se alguma tarefa está sobreposta a outra;

se há recursos para colocar as ações em prática;

se fatores externos podem criar alguma dificuldade ou impedir a realização 

da proposta (nesse caso, será necessário pensar em outras alternativas para a 

realização da proposta); 

se há integrantes do grupo que se enquadram melhor para contribuir em cada 

etapa.

Existem outros aspectos que devem ser levados em consideração para an-

tecipar possíveis dificuldades na realização da proposta, mas o debate em 

grupo sobre todas as contribuições é essencial para identificar a maior quan-

tidade possível de aspectos.

FICA A DICA!

Existem alguns 

softwares gratuitos, 

como o ProjectLibre, 

que podem auxiliar 

na criação de 

um cronograma. 

Disponível em: 

http://sourceforge.

net/projects/

projectlibre/. Acesso 

em: 2 jan. 2020.

Ter clareza sobre 

quais são os 

objetivos de 

um projeto ou 

proposta de ação 

pode facilitar no 

planejamento e na 

implementação 

dele.
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Lembrem-se de que todo o desenvolvi-

mento da proposta, desde a criação até 

a apresentação do resultado, deve ser 

um trabalho colaborativo. Então, con-

versem para identificar as aptidões in-

dividuais e reconhecer em quais tarefas 

cada integrante do grupo pode contri-

buir de maneira mais produtiva.

Depois, aproveitando o cronogra-

ma montado, iniciem a exploração de 

como realizarão cada fase da proposta, 

dividindo tarefas e combinando mo-

mentos para compartilhamento das in-

formações com o grupo. 

Certifiquem-se de que todos os inte-

grantes do grupo entenderam os méto-

dos utilizados na execução da proposta 

e o papel de cada um nela. 

Se decidirem realizar pesquisas em diferentes fontes, lembrem-se de buscar as confiáveis e checar as 

informações.

Se precisarem acionar autoridades ou órgãos públicos, conversem com o professor sobre a maneira 

mais adequada de fazê-lo (por meio de elaboração de ofícios ou abaixo-assinados, por exemplo).

1  Reúna-se com os colegas de grupo e liste as justificativas e os objetivos da proposta. 

2  Indiquem algumas metas para atingir cada um dos objetivos listados anteriormente e o prazo 

para a realização de cada um deles. 

3  Registrem, do modo que preferirem, como planejam executar essa proposta.

4  Elaborem um cronograma indicando todas as tarefas que serão realizadas, os integrantes do 

grupo responsáveis por elas e o prazo para a conclusão de cada uma delas.

Lembrem-se de que, após executarem essa proposta, será necessário comunicar os resultados da 

maneira que acharem mais conveniente; então, organizem-se para manter um registro atualizado e 

bem organizado de todas as fases envolvidas.

Não escreva no livro.

Respostas 
pessoais.

Registre, do modo que preferir, quais foram suas aprendizagens, descrevendo como você pôde contribuir com 

o trabalho do grupo, quais foram os pontos que você achou frágeis ou fortes, tanto na proposta de ação que 

estão desenvolvendo quanto nas relações entre os integrantes do grupo. Registre também se você conseguiu 

identificar com facilidade quais são suas aptidões e no que elas favorecem a execução da proposta. Além 

disso, insira no processofólio o cronograma e descreva como será executada essa proposta de ação.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é o planejamento da proposta de ação.

O trabalho colaborativo requer o compartilhamento de ideias e a 

parceria entre os integrantes do grupo em todo o processo.  

Lembre-se de que os seus colegas de grupo e você têm um objetivo 

em comum.
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ETAPA 6

O cronograma é 

um importante 

aliado para verificar 

se a proposta de 

ação está sendo 

desenvolvida 

conforme planejado.

 Executando a proposta de ação

Você já planejou um evento, uma viagem, cozinhar uma receita nova, realizar uma compra e 

aconteceu um imprevisto? O que você fez para reverter a situação? Como planejar algo e evitar 

imprevistos?

Estar disposto a enfrentar imprevistos é fundamental para o desenvolvimento de uma proposta 

de ação. Então, antes de iniciarem a execução da proposta do grupo, analisem juntos algumas 

possibilidades que podem ser seguidas caso alguma etapa não saia como o planejado.

Depois, para iniciar a execução da proposta, organizem-se conforme pla-

nejaram anteriormente. Cuidem para que todos os integrantes tenham 

sua participação garantida e mantenham a comunicação para que o an-

damento da proposta de ação seja acompanhado por todos.

É comum que, depois de iniciarem a proposta, alguns acontecimentos 

não sigam o esperado. Nesse caso, registrem as dificuldades para con-

versar sobre elas com o grupo. Procurem se apoiar no planejamento feito 

anteriormente para transpor as dificuldades, mas também estejam aber-

tos para buscar novas orientações e alternativas de como proceder.

Um projeto não precisa ser rígido nem terminar da maneira como foi planejado no início. O plane-

jamento é muito importante, mas não deve impedir que novos rumos sejam tomados. 

Acompanhe um exemplo de ação que foi remo-

delada de acordo com as respostas obtidas ao 

longo do desenvolvimento de tentativas e es-

tudos.

Estudos demonstraram que uma nova disposi-

ção das plantações poderia dificultar a entrada 

e a proliferação de insetos. 

Muitas plantações de laranja são organizadas em 

fileiras, como vemos na fotografia. Essa disposição 

das árvores pode favorecer a entrada de insetos na 

plantação – como o psilídeo, que é transmissor da 

doença greening – trazidos pelas correntes de vento 

que se formam nos corredores.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2, da CG4, da CG7, da CG8, da CG9 e da CG10.

D

Esquema representando a formação da bordadura 

em volta da plantação principal de laranja. Nessa nova 

disposição, as árvores da região externa formam o que 

é chamado de bordadura – envolvendo e protegendo 

a plantação principal. Pelo fato de a bordadura e a 

plantação principal estarem desalinhadas, a formação 

de correntes de vento e, consequentemente, a entrada 

de insetos nocivos são dificultadas.

Plantação principal

Bordadura
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Sergio Ranalli/Pulsar Imagens

Este é um momento em que os estudantes podem parar e refletir sobre o projeto. É possível que percebam 
a necessidade de retomar algum passo, preparar uma nova ação ou lidar com imprevistos. Se necessário, 
oriente-os a replanejar o encaminhamento da proposta de ação.

D
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Acompanhando o exemplo anterior, é possível compreender que pesquisas e análises de dados po-

dem contribuir para que planejamentos sejam reestruturados e ações tomem novos rumos para que 

os objetivos continuem sendo alcançados.

Ainda vale ressaltar que medidas tomadas no exemplo anterior também contemplam hábitos susten-

táveis. Com a nova organização do plantio, o uso de agrotóxicos foi menor, já que se reduziu o número 

de insetos, fungos e bactérias. 

Dessa mesma maneira, vocês devem prosseguir no desenvolvimento da proposta. Caso percebam que 

estão se distanciando dos objetivos traçados no começo, façam uma pausa, reúnam-se e replanejem.

Verifiquem os motivos que estão atrapalhando o andamento da proposta de ação, usem os dados 

obtidos para analisar os pontos frágeis e retomem a execução fazendo os ajustes necessários.

Caso as fases estejam transcorrendo conforme o previsto, prossigam anotando tudo o que for rele-

vante para facilitar a apresentação dos resultados.

Façam registros variados durante todo o processo. Por exemplo, vocês podem colher imagens que 

mostrem o ambiente antes das intervenções propostas, para que depois possam ser comparadas com 

imagens que mostrem a mudança positiva que a realização do projeto permitiu. Observem a seguir 

um exemplo de documentação como essa de um projeto de compostagem.

Se possível, obtenham depoimentos de moradores, autoridades responsáveis e integrantes do seu 

grupo que possam dizer como a implementação da proposta influenciou seu cotidiano. Dependendo 

da extensão da proposta, guardem qualquer tipo de repercussão, como notícias e postagens em re-

des sociais.

Toda documentação é muito importante, pois poderá servir de material de estudo para novas propos-

tas e pesquisas que envolvam o tema escolhido por vocês.

Por exemplo, no projeto de compostagem da subprefeitura de São Mateus (SP), restos de alimentos de feiras livres 

e podas de árvores são recolhidos e depositados em canteiros de compostagem. Depois de algum tempo, a matéria 

orgânica se transforma em adubo orgânico, rico em nutrientes, que é doado para pequenos agricultores da região.

1 2

Agora que a proposta de ação começou a ser executada, registre como está sendo sua participação, se 

você encontrou alguma dificuldade, como o grupo tem lidado com a comunicação, como todos estão se 

organizando para documentar a execução. Caso seja possível observar alguns resultados, registre suas 

impressões sobre eles.

Escreva sobre possíveis alterações que você apresentaria para a proposta nesse momento ou sobre pontos 

positivos que merecem ser destacados. Inclua também os registros que fizeram durante o processo, como 

imagens e depoimentos.
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ETAPA 7

 Considerações e resultado do projeto

Apresentando o resultado aos colegas

Como você acha que as pessoas verificam se uma tarefa que elas se propuseram a fazer foi bem-

-sucedida? O que você acha que é mais importante: o resultado ou o desenvolvimento de um 

projeto?

Nesse momento, os projetos de to-

dos os grupos já foram postos em 

prática. Dependendo dos objetivos 

de cada um dos projetos e da pro-

posta de implementação, possivel-

mente alguns já se encerraram, ou-

tros estão acabando e ainda deve 

haver aqueles que percorrerão um 

caminho mais longo até o desfecho.

Então, vamos aproveitar a oportuni-

dade e fazer considerações que en-

volvem todas as etapas percorridas 

até aqui. Para isso, é importante que 

cada um de vocês compartilhe as 

experiências vivenciadas e continue 

fazendo registros, pois, após essas 

considerações, vocês vão estruturar 

e apresentar os resultados à comu-

nidade.

1  Para que seja possível ter um panorama da situação de cada um dos projetos, sigam o roteiro 

abaixo e apresentem os resultados aos colegas de turma da maneira que preferirem. 

 Qual é a situação atual do projeto? Já está terminado? Ainda restam coisas para terminar? A 

ação resultante do projeto é contínua e, por isso, ainda será desenvolvida por um longo tempo?

 Qual foi a principal dificuldade na realização do projeto feito pelo grupo? Considerem todas as 

etapas para responder, desde o planejamento até a execução.

 Em algum momento o projeto teve de ser revisto e readequado aos imprevistos que surgiram?

 Para alcançar o objetivo do projeto de vocês é importante a participação das pessoas da comu-

nidade? Autoridades e órgãos públicos contribuíram com o projeto?

 O desenvolvimento do projeto favoreceu mudanças positivas na comunidade? As intervenções 

foram suficientes para tornar a comunidade sustentável ou ainda há pontos que devem ser tra-

balhados nesse sentido?

 Como cada integrante do grupo se sentiu em relação à realização do projeto? Vocês conse-

guiram reconhecer de alguma maneira que a participação de cada um pôde gerar impactos 

positivos na comunidade onde vivem?

Além de conversarem sobre essas questões, sintam-se à vontade para contar aos colegas tudo o 

que consideram relevante sobre as experiências que tiveram ao realizar o projeto.

D

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7.

A apresentação dos resultados pode ter o formato que preferirem. 

Vocês podem usar, por exemplo, cartazes, esquemas e outros 

recursos visuais.

M. Business Images/Shutterstock 

Não escreva no livro.
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Apresentando o resultado para a comunidade

Quando as pessoas estão felizes com realizações de que tiveram participação, elas costumam contar 

para os outros como estão satisfeitas, não é mesmo? Você já teve oportunidade de ouvir relatos de 

sucesso?

Tão importante quanto realizar ações para ajudar no desenvolvimento sustentável e, consequente-

mente, melhorar o ambiente e o bem-estar das pessoas, é fazer com que elas possam olhar para 

essas mudanças e perceber que a participação delas é importante e pode contribuir para mudanças 

maiores.

Então, chegou o momento de compartilhar com toda a comunidade os resultados que cada grupo 

conseguiu com seu projeto. Lembrem-se de que os projetos não precisam estar finalizados para que 

resultados possam ser observados. Mesmo em andamento, é possível contar para todos como a in-

tervenção de vocês está contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Pode haver casos em que os projetos, intensamente planejados, não tenham obtido o êxito desejado. 

Contudo, eles não deixam de ter importância para a comunidade. Analisando todo o percurso de seu 

desenvolvimento e identificando os obstáculos que impediram que o projeto alcançasse os objetivos 

iniciais, é possível reconhecer pontos que precisam ser melhorados. 

Aproveitem todos os registros e as reflexões que vocês realizaram até aqui para, a partir de agora, 

construir uma maneira de comunicar para as pessoas do entorno como foi a realização do projeto e 

quais resultados ele trouxe.

Vocês podem escolher a maneira que considerarem mais eficiente para fazer com que todas as ações 

do projeto sejam percebidas pela comunidade. Usem os conhecimentos que adquiriram até aqui para 

apresentar dados e informações com clareza e transparência, respeitando o direito de todos conhe-

cerem situações reais para poder agir sobre elas.

Exercitem a criatividade de vocês e, se acharem proveitoso, utilizem expressões artísticas para envol-

ver as pessoas nessa apresentação de resultados. Organizem-se e façam a apresentação dos produ-

tos finais que construíram para comunicar os resultados alcançados.

Neste momento, reflita sobre todo o percurso que você realizou com a turma e, depois, com o grupo do projeto. 

Registre os pontos mais importantes e desafiadores para você. Relembre os obstáculos que encontraram desde 

o planejamento até a implementação do projeto e como reagiram para ultrapassá-los. 

Documente a aprendizagem que você desenvolveu e registre como este projeto contribuiu para que você 

se reconhecesse como protagonista de mudanças positivas em sua comunidade e fora dela, considerando a 

cadeia de impacto que as pequenas ações provocam.

Registre também suas expectativas para o futuro, se acredita que projetos como esse podem continuar sendo 

desenvolvidos e se sua participação ainda será ativa.

O subproduto desta etapa é a apresentação da proposta de ação.

PROCESSOFîLIO
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AVALIAÇÃO

O projeto Sustentabilidade no âmbito comunitário abriu espaço para que todos vocês pudessem 

protagonizar mudanças positivas na comunidade onde vivem. Agora, vamos fazer uma avaliação de 

como foi o desenvolvimento desse projeto. 

Retome seu processofólio, releia os relatos e observe os esboços, os esquemas e outros materiais que 

tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

 Relembre como você respondeu à questão geradora. A sua resposta seria a mesma agora? O que mudou?

 A leitura de diferentes textos sobre situações que  tratam da importância da sustentabilidade contribuiu 

para seu entendimento sobre o que é desenvolvimento sustentável?

 Que atividades auxiliaram mais na elaboração da proposta de ação?

 Identificar temas relacionados ao desenvolvimento sustentável foi importante para observar como ações 

podem ser realizadas por todos no cotidiano e na comunidade onde vive?

 Planejar e executar novas propostas de ação tendo como área de interferência o lugar onde vive pode 

favorecer o reconhecimento da importância de todos como agentes de transformação?

 Desenvolver uma maneira de comunicar para os moradores da região os resultados do projeto pode mo-

bilizar as aprendizagens? E para as pessoas que tiveram acesso aos resultados, reconhecer possibilidades 

de mudanças é importante?

 Se você pudesse refazer uma fase da implementação da proposta de vocês, qual delas você refaria e por quê?

 Você aprendeu coisas novas sobre sustentabilidade?

 Durante todo o desenvolvimento da proposta de ação sua participação foi ativa? Você explanou seus 

pontos de vista? Usou argumentos, fatos e dados reais para defender o que acreditava?

 Para você e os colegas houve dificuldades em compreender diferentes ideias? Como agiram em momen-

tos de divergência?

 Você teve dificuldade em alguma etapa? Qual foi a mais difícil para você? E a mais fácil?

 Entre as propostas de ação criadas pelos colegas, de qual você mais gostou? Por quê? 

 A proposta de que você mais gostou atingiu os resultados esperados? Por quê?

 Em que situações do cotidiano você poderia aplicar os conhecimentos que adquiriu neste projeto?

 Você criaria outra proposta de ação sustentável para sua comunidade? Qual?

 Liste uma ou mais características de cada um de seus colegas de grupo que favoreceram o desenvolvi-

mento do projeto.

 Se você pudesse indicar uma característica a melhorar em cada um de seus colegas, qual seria? Por que 

a indicaria? 

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de ensinar algo novo a algum dos colegas? Como 

foi essa experiência?

 Foi possível empregar suas aptidões contribuindo para o projeto da maneira mais proveitosa possível?

 Realizar as tarefas e observar os resultados favoreceu o reconhecimento de sua importância para a co-

munidade?
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 Você costuma seguir o
 perfil 

de 

empresas de sua preferência nas redes 

sociais? Se sim, por q
ual m

otivo você 

segue? 

 Você ou alguém próximo a você já 

comprou algum produto ou con tra
tou 

algum serviço depois de ver u
m anúncio 

na rede social que utiliz
a? 

 Você acha que é possível divulgar 

produtos e serviços oferecidos por 

empresas por m
eio das redes sociais? 

COMO PODEMOS USAR AS 

REDES SOCIAIS PARA DIFUNDIR 

UM PRODUTO OU SERVIÇO E 

ANGARIAR CLIENTES?

AS  REDES SOCIAIS 

E A DIVULGAÇÃO DE 

PRODUTOS OU SERVIÇOS
PROJETO 3

Mais de 7 em cada 10
 

brasileiros preferem 

fazer compras on
-lin

e. 
Tip

paP
att/

Shu
tter

sto
ck
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INTRODUÇÃO

Em 2019, de acordo com 
pesquisa realizada pela 

NZN Intelligence – disponível 
em https://intelligence.nzn.io/

compra-online-ja-e-preferencia- 
de-74-dos-consumidores-brasilei 

roslevantamento-realizado-pelo-nzn- 
intelligence-aponta-que-habitos-de- 

consumo-vem-mudando-entre-os-bra 
sileiros/ (acesso em: 16 dez. 2019) – 74% 

dos brasileiros preferiam comprar produtos 
on-line. Oriente os estudantes a pesquisar 

dados atuais da preferência de compra on-line 
dos brasileiros, em especial na região em que 
moram.

Hoje, as redes sociais assumiram um papel crucial no mundo dos ne-

gócios. Com a ajuda delas, inúmeras empresas conseguiram posicio-

nar sua marca na internet, atravessando barreiras físicas e culturais e 

apresentando-se a um público mais amplo. [...]

Segundo estudos [...], 86% dos usuários de internet seguem marcas 

nas redes sociais e 75% deles compraram um produto ou serviço, por-

que o descobriram em alguma plataforma social. [...]

Disponível em: www.infomoney.com.br/patrocinados/pr-newswire/marketing- 
digital-no-google-redes-sociais-e-youtube-em-tempos-de-crise-vale-a-pena-investir- 

por-agencia-wnweb/. Acesso em: 13 nov. 2019.

Segundo o relatório Digital in 2018: The Americas, 62% da população brasilei-

ra está ativa nas redes sociais e 58% já buscou por algum produto ou serviço 

pela internet. Por esse motivo, cada vez mais empresas – e até mesmo mi-

croempresas – têm utilizado as mídias sociais e as redes sociais para divulgar 

seus serviços ou produtos. 

Neste projeto, você e os colegas serão convidados a entender melhor o que é 

empreendedorismo, identificar os possíveis empreendedores da região onde 

vivem e ajudá-los a divulgar um produto ou serviço usando as redes sociais.
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OBJETIVOS

 Identificar as principais características de algumas mídias sociais.

 Comparar as características de alguns formatos de conteúdo e verificar quais são mais adequados 

para serem utilizados nas mídias sociais estudadas. 

 Pesquisar formatos de conteúdo e mídias sociais para poder argumentar e justificar tomadas de 

decisões.

 Produzir conteúdos e publicá-los em redes sociais.

 Utilizar os conhecimentos sobre mídias sociais e redes sociais para ajudar um empreendedor da 

região a divulgar um produto ou serviço.

Etapa 1: Entendendo o que é empreendedorismo e marketin
g digital

Etapa 2: Preparação para o dia dos empreendedores na escola

Etapa 3: Dia dos empreendedores na escola

Etapa 4: Análise dos formulários

Etapa 5: Pesquisando os futuros clientes

Etapa 6: Cada mídia social, uma linguagem

Etapa 7: Escolhendo a rede social ideal para o projeto

Etapa 8: A personalidade da marca

Etapa 9: Face a face com o empreendedor

Etapa 10: Divulgação da campanha para a comunidade escolar

Avaliação

JUSTIFICATIVA

Apesar do constante contato com mídias sociais e redes sociais, no dia a dia, nem sempre temos os 

conhecimentos necessários para utilizá-las a nosso favor.

Muitas pessoas, como as que você vai identificar na região onde vive, têm vontade de empreender, mas 

não sabem, por exemplo, como criar seu próprio negócio e que podem promovê-lo usando as redes sociais. 

Por esse motivo, a intenção deste projeto é que você se aproprie dos conhecimentos que serão explorados 

durante as etapas e possa não somente criar uma proposta de campanha, mas também compartilhar o 

conhecimento que adquirir com os empreendedores ou possíveis empreendedores da região.

Ficha técnica do projeto

 Produto final: Proposta de ação criada pelos estudantes.

 Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias.

 Competências Gerais da BNCC: 4, 5 e 7.

 Competências Específicas da área de Matemática e suas Tecnologias: 2 e 4.

 Competência Específica da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 3.

 Competências Específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 1 e 4.

 Competências Específicas da área de Linguagens e suas Tecnologias: 1, 3 e 7.

 Habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias: EM13MAT202, EM13MAT406 e EM13MAT407.

 Habilidades de outras áreas do conhecimento: EM13CHS106, EM13CHS404, EM13CNT302, 
EM13LGG301, EM13LGG701, EM13LGG703, EM13LP32, EM13LP33 e EM13LP44.

PLANO DE AÇÃO
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ETAPA 1

 Entendendo o que é empreendedorismo e marketing digital

Você sabe o que é empreendedorismo? Conhece alguém que tem seu próprio negócio? Você já 

viu notícias como as apresentadas a seguir?

FICA A DICA!

Para saber a 

diferença entre ter 

uma empresa e ser 

empreendedor, leia 

o texto disponível 

em: https://

revistapegn.globo.

com/Colunistas/

Marcos-Hashimoto/

noticia/2016/09/

diferenca-entre-ter-

uma-empresa-e-ser-

empreendedor.html. 

Acesso em: 26 nov. 

2019.

“Pensei mil vezes em fechar”, diz 
empreendedor que hoje comemora sucesso

Disponível em: www.nsctotal.com.br/noticias/pensei-mil-vezes-em-fechar-diz-empreendedor-
que-hoje-comemora-sucesso. Acesso em: 14 nov. 2019.

Engenheiro cria negócio inclusivo
que revoluciona mercado de reciclagem

Disponível em: www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/11/engenheiro-cria-negocio-inclusivo-
que-revoluciona-mercado-de-reciclagem.shtml. Acesso em: 14 nov. 2019.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), empreendedorismo é o ato de identificar problemas e oportuni-

dades em situações do cotidiano, investindo recursos para desenvolver so-

luções e criar um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere 

mudanças positivas, reais e impactantes no dia a dia das pessoas.

Muitas pessoas têm vontade de empreender e abrir seu próprio negócio, mas 

não sabem como e se dará certo. Algumas perguntas que surgem são: Como 

criar meu próprio negócio? Como promovê-lo? Como atrair e manter clientes?

Perguntas como essas podem ser respondidas aplicando-se alguns concei-

tos de marketing digital.

Nesta etapa do projeto, você vai conhecer um pouco a respeito de marketing 

digital, e nas próximas etapas você estudará a criação de formulário para pes-

quisa e a coleta de dados com o objetivo de posteriormente usar esses conhe-

cimentos para auxiliar empreendedores ou pessoas que querem empreender.

Verifique a possibilidade de trazer empreendedores para conversar com os estudantes e contar um 
pouco sobre a experiência deles nesse ramo.

“No empreendedorismo, você falha muito 
mais vezes do que acerta”

Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/11/no-
empreendedorismo-voce-falha-muito-mais-vezes-do-que-acerta.html. Acesso em: 14 nov. 2019.

Ela criou uma startup para eliminar filas de caixas em padarias

[Empreendedora] usou a experiência do trabalho com sistemas de padarias para 

criar própria empresa de pagamentos

Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2019/11/ela-criou-uma-startup-
para-eliminar-filas-de-caixas-em-padarias.html. Acesso em: 14 nov. 2019.

Startup: é uma 

empresa em 

desenvolvimento 

voltada à tecnologia 

e inovação que 

tem como objetivo 

desenvolver ou 

aprimorar um modelo 

de negócio.
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Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4 e da habilidade EM13LP32.
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Você vai iniciar o seu processofólio para este projeto. Comece anotando a questão geradora e os dados 

iniciais do projeto. Registre no seu processofólio todas as informações obtidas nas pesquisas que você 

fez sobre marketing digital. Adicione também o esquema de vantagens e desvantagens que você criou na 

atividade anterior.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é a pesquisa sobre marketing digital.

Prós Contras

Vantagem 1

Vantagem 2

Desvantagem 1

Desvantagem 2

• Vantagem 1

• Vantagem 2

• Vantagem 3

• Desvantagem 1

• Desvantagem 2

• Desvantagem 3
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Como vimos no início deste projeto, cada vez mais empresas têm utilizado as mídias sociais e as redes 

sociais para divulgar seus produtos ou serviços. Mas o que são mídias sociais? E redes sociais? 

Mídia social é uma plataforma utilizada para disseminar conteúdo produzido por pessoas (incluindo 

empresas), possibilitando o compartilhamento de opiniões, ideias, experiências e perspectivas.

Rede social é um tipo de mídia social no qual as pessoas interagem, estabelecem conexões e laços sociais 

que ganham complexidade e são modificados a cada pessoa que conhecemos e com quem interagimos. 

Existem diversos recursos simples e gratuitos disponibilizados por algumas redes sociais que podem 

auxiliar a impulsionar um negócio, angariar clientes e mantê-los.

Para isso, primeiramente vamos pesquisar alguns princípios do marketing digital para entender como 

ele pode ser realizado por meio das redes sociais.

1  Pesquise o que é marketing digital, principais características, vantagens, como ele pode ser reali-

zado usando mídias sociais e algumas estratégias. 

2  Registre, do modo como preferir, as informações obtidas na atividade anterior e compartilhe-as 

com os colegas da sua turma.

3  Qual dos itens a seguir não indica uma característica do marketing digital?

a) Múltipla interatividade.

b) Engajamento gratuito.

c) Limitação geográfica.

d) Comunicação bilateral.

4  Marque o item em que estão listadas quatro vantagens do marketing digital.

a) menor alcance, melhor custo-benefício, agilidade, competir com empresas maiores.

b) melhor custo-benefício, segmentação do público, melhor alcance, acompanhar a jornada de compra.

c) agilidade, comunicação, não gera engajamento, segmentação do público. 

d) melhor alcance, não segmentação do público, agilidade, acompanhar a jornada de compras.

5  Reúna-se com 3 colegas para construir um esquema apresentando algumas das vantagens e das 

desvantagens do marketing digital. Use um dos modelos abaixo ou crie um modelo próprio!

Não escreva no livro.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 1 a 5 nas 
Orientações específicas deste Manual.

Alternativa c.

Alternativa b.
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ETAPA 2

 Preparação para o dia dos empreendedores na escola

Conhecendo os empreendedores da região

Você conhece os empreendedores da região em que mora? Sabe que 

tipo de negócio eles têm? Se eles desejam melhorar a visibilidade do 

negócio que têm?

Para a elaboração do formulário de coleta de dados para a entrevista 

com os empreendedores, será preciso conhecer um pouco deles, seus 

negócios e suas necessidades. 

1  Retome o que você leu sobre empreendedorismo e crie uma frase 

para definir o que é um empreendedor.

2  Usando a definição criada por você, pergunte a seus responsáveis e 

aos funcionários da escola se eles conhecem pessoas que empreen-

dem na região em que se localiza a escola. Anote o nome das pessoas 

indicadas e o produto ou serviço que elas oferecem.

3  Agora, você e os colegas da sua turma devem organizar as respostas 

obtidas na atividade anterior e criar uma lista com os empreendedo-

res da região da escola.

4  Com base na lista feita na atividade anterior, converse com os colegas 

da sua turma e o professor sobre o que acham possível empreender 

na região da escola e quais são as características dos negócios dos 

empreendedores da região.

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.

Se julgar conveniente, incentive os 
estudantes a compartilhar as fra-
ses que elaboraram.

Resposta de acordo com as informações obtidas pelos estudantes.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho 
com as atividades 3 e 4 nas Orientações específicas
deste Manual.

Resposta de acordo com as informações obtidas pelos estudantes.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7 e das habilidades EM13MAT202 e EM13LP33.

A partir deste 

momento 

usaremos a palavra 

empreendedor para 

nos referirmos tanto 

às pessoas que já 

empreendem quanto 

às que querem 

empreender.

Para conhecer a 

história de David 

Braga, um jovem 

empreendedor que 

criou uma empresa 

aos 16 anos, leia o 

livro de sua autoria, 

Empreender grande, 

desde pequeno: a 

jornada de um jovem 

empreendedor, da 

editora Buzz. 

FICA A DICA!

A pesquisa realizada pelo GEM está disponível, em inglês, em: https://gemconsortium.org/report/gem-2018-2019-global-report. Aces-
so em: 26 nov. 2019. Como leitura complementar, acesse também a notícia “Brasil teve 2° melhor desempenho em empreendedoris-
mo em 2018”, disponível em: https://exame.abril.com.br/pme/brasil-teve-2o-melhor-desempenho-em-empreendedorismo-em-2018/. 
Acesso em: 16 fev. 2020.

Também de acordo com pesquisa realizada pelo GEM, 

no Brasil, cerca de 53% dos empreendedores operam o 

negócio sozinhos, sem cofundadores ou funcionários e não 

pretendem contratar ninguém.

Aproximadamente 52 milhões de brasileiros (ou 38% 

da população brasileira) tinham negócio próprio em 

2018, de acordo com pesquisa realizada pelo Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM).
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Elaboração de formulário para coleta de dados

Para poder auxiliar os empreendedores que participarão do projeto, será preciso conhecer um pouco 

o negócio deles, por exemplo, qual o segmento, principais características do produto ou serviço que 

desejam oferecer e a qual público se destina. Por esse motivo, será necessário planejar e realizar uma 

entrevista com eles. 

Em uma pesquisa de 

campo, a entrevista para a 

coleta de dados é uma das 

técnicas mais utilizadas. 

Será que você sabe como 

funciona a dinâmica de uma 

entrevista como essa? 

Primeiramente, é preciso planejar a entrevista. Elencar todas as informações necessárias (para o de-

senvolvimento do projeto), elaborar um formulário com perguntas objetivas e claras para obter essas 

informações e, por fim, agendar com antecedência uma data com o entrevistado para realizar a entre-

vista. Além disso, deve-se estabelecer uma relação cordial e respeitosa com o entrevistado. 

5  Com base na pesquisa que realizou sobre marketing digital, escreva todas as informações que é 

preciso saber sobre uma empresa e os produtos ou serviços que ela oferece para elaborar uma 

campanha nas redes sociais.

6  Agora, você e os colegas de turma devem elaborar um formulário para coleta dessas informações. 

O formulário deve ter no máximo duas páginas.

 Lembre-se de que as perguntas que serão feitas ao entrevistado que já tem um negócio devem 

ser diferentes das perguntas que serão feitas ao entrevistado que deseja abrir um negócio. Além 

disso, dependendo das características do produto ou serviço oferecido, será necessário fazer al-

gumas perguntas de aprofundamento e que talvez não tenham sido previstas. Por isso, é preciso 

prever no formulário um espaço para fazer anotações.

 Veja a seguir um exemplo de formulário.

Não escreva no livro.

Oriente os estudantes a criar as perguntas do formulário. Elas devem ser objetivas e pre-
cisas, de modo que não seja necessário explicar ao entrevistado o que se quis perguntar.
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Nome do entrevistador:

Data:

1. Dados pessoais

 1.1 Nome do entrevistado:

 1.2 Idade:

 1.3 Telefone:      1.4 e-mail:

Observação: os dados do entrevistado são informações estritamente confidencias e serão usados 

apenas para elaboração do projeto e contato posterior.

2. Você já tem um negócio próprio e deseja melhorar a visibilidade dele ou deseja abrir um negócio?

Se o entrevistado deseja abrir um negócio, pule para a seção 4 deste formulário.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 5 e 6 nas Orienta•›es espec’ficas 
deste Manual.
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3. Já tem um negócio

 3.1 Segmento:

 3.2 Nome da empresa, se tiver:

 3.3 A empresa tem alguma identidade visual, como um logotipo?

Se a resposta for sim, peça ao entrevistado que encaminhe a imagem para o e-mail da escola.

 3.4 A empresa tem e-mail, telefone, site ou página em rede social?

 3.5 Há quanto tempo abriu seu negócio?

 3.6 Qual é o produto ou serviço que oferece?

 3.7 Principais características do produto ou serviço (embalagem, preço, dimensões, etc.):

 3.8 A qual público se destina esse produto ou serviço que você oferece?

 3.9 Quanto você cobra por esse produto ou serviço?

 3.10 Você faz ou já fez alguma divulgação do seu negócio? Se já fez, qual meio de divulgação foi utilizado? 

 3.11 Essa divulgação aumentou a quantidade de pessoas que procuraram o seu serviço ou produto? 

 3.12 Qual é a situação atual do seu negócio: em crescimento, estagnado ou em decrescimento?

 3.13 Você tem um espaço físico para receber os clientes? A localização é próxima da região da escola?

 3.14 Qual é o horário de funcionamento da empresa? 

Observações: 

4. Deseja abrir um negócio

 4.1 Em qual segmento?

 4.2 Qual é o produto ou serviço que você deseja oferecer?

 4.3 O que levou você a desejar abrir esse negócio?

 4.4 A qual público você deseja oferecer esse produto ou serviço?

 4.5 Você já pensou em um nome para a empresa? E em uma identidade visual como um logotipo?

 4.6 Como se dará a interação com os clientes: apenas no ambiente digital ou também no físico? 

 4.7 Você terá um espaço físico para receber os clientes? A localização será próxima da região da escola?

 4.8 Quando você pretende inaugurar o seu negócio?

 4.9 Quanto você pretende cobrar por esse produto ou serviço?

 4.10 O que diferencia o seu negócio dos demais que existem no 

mercado?

Observações: 

Registre todas as etapas de criação do formulário, as versões parciais e a versão final do formulário para 

serem adicionadas ao processofólio.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é o formulário de entrevista.

Observe que nesse formulário são apresentadas perguntas tanto para o entrevistado que já tem um 

negócio quanto para um que deseja abrir o próprio negócio. Depois da pergunta de número 2, a 

entrevista pode ser conduzida de duas formas diferentes, a depender da resposta do entrevistado.

7  Reúna-se com um colega para testar o formulário que criaram. Um interpretará o entrevistado 

enquanto o outro será o entrevistador. Durante a simulação, anote, no caderno, todas as dúvidas 

que surgirem e quais perguntas não estão claras e precisam ser melhoradas.

8  Caso seja necessário, reformule as perguntas do formulário e repita a simulação.

Não escreva no livro.

Oriente os estudantes a se organizar em duplas ou em grupos de até 3 integrantes para testarem o formulário que elaboraram. 
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ETAPA 3

 Dia dos empreendedores na escola 

Organizando o evento

Você já participou da organização de algum evento? 

Agora que já criou o formulário para coleta de dados, é preciso organizar o evento no qual será 

realizada a entrevista com os empreendedores que participarão deste projeto.

Com a ajuda do professor, você e os colegas deverão verificar com a direção da escola qual é a 

melhor data e o local da escola que pode ser utilizado para realizar o evento. 

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas 
Orientações específicas deste Manual.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4 e da CG7.

Ao escolherem o local, 

identifiquem o que vocês 

precisarão para organizá-lo 

no dia do evento e listem o 

que será necessário para o 

professor e para a direção 

da escola, como: carteiras, 

cadeiras, materiais para 

cartazes, entre outros.

Vocês podem 

confeccionar crachás 

de identificação 

para utilizar no dia 

do evento e folhetos 

explicativos sobre as 

próximas etapas do 

projeto.

Após decidirem a data, será preciso divulgar o evento. Para isso, você e 

os colegas podem criar cartazes para afixar na entrada da escola, pan-

fletos para distribuir no bairro e criar mensagens de textos para serem 

compartilhadas por aplicativos de mensagens e redes sociais.

Independentemente do modo como decidirem divulgar o evento, lem-

brem-se de que devem constar as seguintes informações:

 Data em que será realizado o evento.

 Horário em que ocorrerá o evento.

 Endereço onde será realizado o evento.

Na divulgação do evento, também é preciso deixar claro que as vagas para participar do projeto 

são limitadas, uma vez que a quantidade de pessoas que serão auxiliadas dependerá da quanti-

dade de estudantes da turma.
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Dia do evento

Você e os colegas devem preparar o espaço destinado para realizar o evento e se organizar em gru-

pos para recepcionar os empreendedores na escola. 

Primeiramente, vocês devem se organizar em grupos de 2 a 3 integrantes. Cada grupo ficará respon-

sável tanto por recepcionar os empreendedores na escola quanto por realizar a entrevista, alternando 

as duas tarefas.

Organizem previamente o local destinado para a realização do evento: disponibilizem algumas cadei-

ras e mesas para os entrevistadores e empreendedores se acomodarem durante a entrevista, criem 

uma área de espera com cadeiras enquanto eles aguardam ser chamados e deixem alguns formulá-

rios e canetas sobre cada mesa.

Cada empreendedor deverá ser recepcionado por um grupo de estudantes que ficará responsável 

por explicar a ele qual é o objetivo do evento e como funcionará. Nesse momento, expliquem que o 

intuito do evento é selecionar empreendedores para participar do projeto que será desenvolvido pela 

turma e o objetivo do projeto é auxiliar empreendedores e novos empreendedores do entorno escolar 

a divulgar um negócio e possivelmente angariar clientes usando as redes sociais.

Expliquem as etapas do projeto e comentem que, 

neste primeiro momento, será realizada uma en-

trevista para conhecer um pouco o produto ou o 

serviço que desejam oferecer e, posteriormente, 

vocês entrarão em contato para comunicar se 

ele foi selecionado para o projeto.

Se o empreendedor concordar em participar da entrevista, acompanhem-no 

até o local em que ela será realizada. Caso decida não participar, agrade-

çam a disponibilidade e recepcionem o próximo empreendedor que 

estiver aguardando.

Antes de iniciarem a entrevista, expliquem ao empreendedor que 

os dados pessoais dele não serão divulgados e serão usados 

apenas para elaboração do projeto e contato posterior. Deixem 

claro também que a campanha só será publicada após a apro-

vação dele.

Durante a entrevista, caso o entrevistado faça algum questio-

namento de cuja resposta não tenham certeza, perguntem ao 

professor antes de responder.

Depois da entrevista, expliquem ao participante que em bre-

ve entrarão em contato para dizer se ele foi selecionado para 

participar do projeto.

Lembre-se sempre 

de tratar as pessoas 

com cordialidade e 

respeito.

Faça um registro do modo que preferir relatando como foi a experiência de organizar e participar do evento 

“Dia dos empreendedores na escola” e entrevistar os empreendedores. 

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é o conjunto de formulários preenchidos.

leungchopan/Shutterstock
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ETAPA 4

 Análise dos formulários

Depois de coletarem os dados, vocês devem dividir os formulários dos entrevistados em duas 

categorias: novos empreendedores e pessoas que já têm um negócio. Em seguida, deverão, em 

conjunto, ler cada um dos formulários.

1  Com base nos dados apresentados nos formulários, construam um gráfico para indicar:

a) quantos dos negócios dos entrevistados já existiam ou são novos no mercado.

b) o tipo de segmento dos negócios selecionados.

Agora, façam uma pré-seleção desses formulários separados em cada categoria. Os critérios para a 

seleção podem ser, por exemplo: afinidade com o negócio e conhecimento prévio sobre o assunto. 

Em seguida, você e os colegas deverão se organizar em grupos de até cinco integrantes e esco-

lher um dos formulários pré-selecionados para elaborar a campanha. Em seguida, com o auxílio 

do professor, deverão entrar em contato com cada um dos entrevistados para informar-lhe se foi 

ou não selecionado para participar do projeto. 

Nesse contato, deverão informar aos entrevistados selecionados para participar do projeto quais 

serão as próximas etapas. Expliquem que, após a criação da campanha, vocês farão um novo con-

tato com eles para marcar outro encontro e mostrar a campanha que criaram. Deixem claro que 

a campanha só será publicada com o consentimento deles.

2  Reúna-se com os integrantes do seu grupo e leiam novamente o formulário que escolheram. 

Identifiquem:

• se o negócio já existe ou é novo no mercado; 

• em qual segmento ele se enquadra;

• o público ao qual se destina.

3  Agora, pesquisem os principais concorrentes desse negócio e identifiquem:

• quais regiões do país eles atendem;

• qual é a faixa etária de seus clientes;

• se a empresa tem perfil nas redes sociais, se utilizam esse canal para se comunicarem com os 

clientes e como o fazem.

4  Pesquisem também o preço praticado por esses concorrentes no mercado. Por quantos reais 

eles costumam vender produtos ou serviços similares?

Respostas das atividades 1 a 4 dependem dos com os formulários.
Não escreva no livro.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG5 e da habilidade EM13LP32.

Faça um registro, do modo que preferir, das informações que obteve nas pesquisas das atividades 3 e 4.

PROCESSOFÓLIO

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas 
Orientações específicas deste Manual.
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ETAPA 5

 Pesquisando os futuros clientes

Você já realizou ou participou de alguma pesquisa?

Existem vários tipos de pesquisa e cada um tem um objetivo diferente. Nesta etapa, você reali-

zará com os integrantes do seu grupo uma pesquisa para conhecer melhor os clientes ou futuros 

clientes do negócio para o qual terão de criar uma campanha para ser divulgada nas redes sociais.

Uma pesquisa estatística é composta das seguintes fases:

 Planejamento: nesta fase é definido o objetivo da pesquisa, por exemplo, o que se pretende pesquisar 

e quais características devem ser observadas. Além disso, o tipo de pesquisa que se deseja realizar, 

a população, a amostra e o modo como serão coletados os dados.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da CG7 e das habilidades EM13MAT202, EM13MAT406, EM13MAT407 e 
EM13LP33. Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual.

População é o conjunto de todos 

os indivíduos ou elementos que 

apresentam a característica pela 

qual temos interesse.

Amostra é um subconjunto da 

população. A amostra deve ser 

representativa, ter características 

similares às da população. 

 Coleta de dados: fase em que os dados serão coletados por meio de observação, questionário, entre-

vista ou outro procedimento de coleta. 

 Organização dos dados: nesta fase, os dados obtidos são tabulados e agrupados.

 Apresentação dos dados: a apresentação dos dados organizados pode ser feita por meio de tabelas 

e gráficos.

 Análise dos dados: nesta fase, é realizada a interpretação dos dados obtidos com o objetivo de obter 

conclusões a respeito da pesquisa.

Muitas vezes, não é possível analisar toda a população definida para uma pesquisa. Quando isso 

ocorre, selecionamos uma parte da população, a amostra, para realizar a pesquisa. 

Para a finalidade deste projeto, você e os colegas de grupo vão realizar uma pesquisa quantitativa 

por meio de um questionário. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo testar uma hipótese e os 

resultados podem ser quantificados numericamente.

1  Defina com os colegas de grupo o público-alvo da pesquisa. Que características os respon-

dentes precisam atender para dar opiniões relevantes no seu questionário?

2  Quais informações vocês pretendem obter nessa pesquisa?

Respostas de acordo com o formulário escolhido.Não escreva no livro.
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  1. Sexo   ( ) Masculino.   ( ) Feminino.

 2. Qual é sua faixa etária?

 ( ) Menos de 20 anos.

 ( ) De 21 a 25 anos.

 ( ) De 26 a 30 anos.

 ( ) De 31 a 40 anos.

 ( ) Mais de 40 anos.

 3. Qual foi o curso mais elevado que você frequentou anteriormente? 

 ( ) Ensino Fundamental (antigo 1º grau).

 ( ) Ensino Médio (antigo 2º grau).

 ( ) Superior de graduação.

 ( ) Especialização de nível superior (duração mínima de 360 horas).

 ( ) Mestrado ou doutorado.

 ( ) Nenhuma das opções anteriores.

   4. Você tem alguma restrição alimentar?   ( ) Sim.   ( ) Não.

Caso tenha respondido NÃO. Pule para a pergunta de número 8. 

 5. Qual dessas restrições alimentares você tem? Caso tenha mais de uma restrição, selecione a opção 

“outro” e especifique.

 ( ) Leite.

 ( ) Glúten.

 ( ) Ovo.

 ( ) Carne.

 ( ) Soja.

 ( ) Outro (especifique).

 6. Você costuma almoçar em restaurantes?   ( ) Sim.   ( ) Não.

Caso tenha respondido NÃO. Pule para a pergunta de número 8. 

  7. É difícil achar um restaurante que atenda à sua restrição alimentar?   ( ) Sim.   ( ) Não.

 8. Você comeria em um restaurante que oferecesse comidas sem glúten e sem ingredientes de origem 

animal?   ( ) Sim.   ( ) Não.

 9. Para você o preço é determinante na escolha de um restaurante?   ( ) Sim.   ( ) Não.

10. Você costuma seguir a página de restaurantes nas redes sociais para consultar o cardápio e ficar por 

dentro das novidades?   ( ) Sim.   ( ) Não.

Elaboração do questionário

Para elaborarem o questionário da pesquisa, vocês devem considerar as respostas apresentadas no 

formulário que escolheram, nas pesquisas que realizaram na etapa anterior e no que definiram nas 

atividades 1 e 2 desta etapa. Diferente do formulário que foi utilizado na entrevista da etapa 3, na pes-

quisa qualitativa é utilizado um questionário em que a maioria das perguntas é fechada e o respon-

dente tem de selecionar apenas uma opção entre as elencadas. Assim como no formulário elaborado 

na etapa 2, as perguntas do questionário devem:

 possibilitar uma única interpretação;

 ser organizadas das mais simples para as mais complexas;

 ter linguagem adequada ao público-alvo.

Veja, abaixo, parte de um questionário usado em uma pesquisa por uma empresa que pretendia in-

serir-se no mercado.

Observe que as primeiras perguntas desse questionário são relacionadas ao sexo, à idade e ao grau de 

escolaridade do respondente. No entanto, dependendo da finalidade da pesquisa, perguntas como es-

sas podem ou não ser necessárias. Por exemplo, uma pesquisa que deseja saber a opinião de mulheres 

com curso superior completo sobre determinado produto. A amostra dessa pesquisa já será composta 

apenas de mulheres com esse grau de escolaridade; portanto, não é preciso perguntar o nível de esco-

laridade, mas talvez seja interessante saber a idade das mulheres que se interessam por esse produto.
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3  Releia as perguntas do questionário apresentado como exemplo e identifique em qual segmento 

a empresa deseja atuar.

4  Na sua opinião, qual era o objetivo dessa pesquisa?

5  Elabore com os colegas de grupo as perguntas do questionário que será usado na pesquisa. 

6  Em seguida, façam a um colega de outro grupo as perguntas que criaram para verificar se elas 

estão claras e são de fácil interpretação. Se necessário, reformulem as perguntas.

Coleta de dados

Nesta fase, você e os colegas de grupo vão utilizar o questionário que elaboraram para coletar os 

dados da pesquisa. 

A pesquisa poderá ser realizada abordando pessoalmente o público-alvo (ou, ainda, divulgando o 

questionário no próprio estabelecimento do empreendedor, caso tenha local físico) ou disponibili-

zando o questionário on-line e divulgando por aplicativos de mensagens instantâneas e nas redes 

sociais para pessoas e grupos de pessoas que tenham as mesmas características do público-alvo. 

Será preciso avaliar qual é o melhor método para coletar os dados, considerando o perfil do público 

com o qual desejam realizar a pesquisa.

Caso decidam disponibilizar o questionário on-line, será preciso:

 pesquisar como criar um questionário on-line;

 pesquisar plataformas gratuitas para criar o questionário e escolher qual utilizar;

 divulgar por aplicativos de mensagens instantâneas e nas redes sociais da escola (existentes ou criadas 

especificamente para este projeto) o link para o questionário da pesquisa;

 indicar quem poderá responder à pesquisa e o período em que ela ficará disponível.

Caso decidam pela pesquisa de campo, isto é, coletar os dados diretamente com o público-alvo, será 

preciso:

 acordar com o professor responsável uma data para realizar a coleta de dados; 

 identificar em quais locais conseguiriam abordar o público-alvo da pesquisa e, se é necessário, autoriza-

ção para realizar a pesquisa;

 selecionar o material necessário para a realização da pesquisa de campo, como pranchetas, questionários 

e canetas;

 retomar as etapas de uma entrevista (se necessário, reveja a etapa 2);

 estudar previamente as perguntas do questionário para que possa esclarecer eventuais dúvidas dos en-

trevistados, se necessário;

 informar aos entrevistados o objetivo da pesquisa e que se trata de uma pesquisa escolar.

7  Retome com os colegas de grupo a resposta dada à atividade 1 e reflitam: Será possível analisar 

todas as pessoas que têm as características que definiram na atividade 1? Caso não seja possível, 

com a ajuda do professor, definam uma amostra da população.

8  Decidam o melhor método para realizar a coleta de dados.

9  Planejem, com o auxílio do professor, como essa coleta será realizada, quantas pessoas serão 

entrevistadas e o período em que a coleta de dados será feita.

Não escreva no livro.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 3 a 6 nas Orientações específicas 
deste Manual.

As perguntas 3 a 9 indicam ser uma empresa do ramo alimentício.

Não escreva no livro.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 7 a 9 nas Orientações específicas 
deste Manual.

Espera-se que os estudantes percebam que o objetivo da pesquisa era identificar se um restaurante que oferecia opções sem 
glúten e sem ingredientes de origem animal teria público.
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Organização e apresentação dos dados

Nesta fase, você e os colegas de grupo terão de tabular e organizar os dados coletados na fase ante-

rior. O objetivo é organizar esses dados de modo que, ao analisá-los e interpretá-los, consigam obter 

informações relevantes para elaborar uma proposta de campanha. Caso o grupo tenha optado por 

disponibilizar o questionário on-line, algumas plataformas já oferecem o recurso de organizar os da-

dos e apresentá-los em planilhas e gráficos. Caso o grupo tenha optado pela pesquisa de campo, será 

preciso tabular os dados obtidos usando, por exemplo, planilha eletrônica e organizá-los.

O conjunto de dados obtidos do estudo de um determinado fato é chamado variável. Existem dois 

tipos de variável estatística: quantitativa e qualitativa. A variável “idade”, por exemplo, é classificada 

como quantitativa, e a variável “gênero” é classificada como qualitativa.

Nesta atividade, você vai precisar de:

• dispositivo eletrônico com planilha eletrônica;

• questionários preenchidos (on-line ou impressos).

10  Reúna-se com os integrantes do grupo para tabular e agrupar os dados obtidos na pesquisa. 

Leiam as dicas a seguir:

 Caso tenham usado a plataforma de questionários, basta proceder de acordo com as opções que 

a plataforma oferece para que os dados sejam gerados. 

 Caso tenham realizado a pesquisa de campo, será preciso registar os dados obtidos. Para isso, 

pode-se usar uma planilha eletrônica. 

 Cada pergunta deve ocupar uma linha ou coluna diferente na planilha, da maneira que preferirem. 

Por exemplo, as perguntas podem ser dispostas na primeira linha, uma em cada coluna. 

Não escreva no livro.

 Nos casos em que o questionário ofereceu ao respondente um número restrito de opções de res-

postas, pode-se usar a ferramenta de filtro  para agrupar as respostas iguais. Veja o exemplo 

abaixo. 

11  Com os dados da pesquisa organizados, usem tabelas ou gráficos para apresentar os resultados 

da pesquisa. Escolham o tipo de gráfico mais adequado para representar os dados obtidos. Lem-

brem-se de que cada tipo de gráfico tem uma função diferente dependendo da variável estudada. 
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 10 e 11 nas Orienta•›es espec’ficas 
deste Manual.
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Análise dos dados

Nesta fase, você e os colegas de grupo devem analisar e interpretar os dados apresentados nas ta-

belas e nos gráficos que criaram na fase anterior. O objetivo é obter conclusões sobre a pesquisa. 

Verifiquem, por exemplo, se o público-alvo que tinham delineado no início da pesquisa realmente tem 

interesse no produto ou serviço que motivou a pesquisa, quantos reais eles estão dispostos a pagar 

por esse produto ou serviço, por quais canais eles costumam comprá-los, com quais redes sociais eles 

costumam interagir, etc.

12  Os gráficos a seguir mostram alguns resultados obtidos na pesquisa que foi realizada usando o 

questionário apresentado na página 89. 

Não escreva no livro.

Registre, do modo que preferir, as conclusões a que você e o grupo chegaram sobre a pesquisa e as 

dificuldades encontradas durante a realização dela. Além disso, guarde as tabelas ou os gráficos que 

criaram na fase de apresentação dos dados.

O subproduto desta etapa é a análise dos dados obtidos na pesquisa.

PROCESSOFÓLIO

a) De acordo com os dados apresentados no gráfico 1, responda: Qual é a faixa etária cuja maioria dos 

participantes da pesquisa respondeu que comeria em um restaurante que oferecesse comida sem 

glúten e sem ingredientes de origem animal?

b) Observe o gráfico 2 e responda: Se essa empresa pretendesse divulgar informações sobre o restau-

rante nas redes sociais, ela conseguiria atingir o público interessado no restaurante? 

13  Agora, reúna-se com os colegas de grupo para analisar e interpretar os dados obtidos na pesqui-

sa que realizaram. Identifiquem informações que sejam relevantes para elaborar a proposta de 

campanha. Por exemplo:

 Se o público-alvo que tinham delineado no início da pesquisa tem interesse no produto ou serviço. 

 Se uma campanha nas redes sociais conseguiria atingir o público-alvo. 

A faixa etária de 31 a 40 anos de idade.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 13 nas Orientações específicas deste Manual. 

Gráfico 1 Gráfico 2

12b.  Sim, pois, de acordo com os dados apresentados no gráfico, 74% dos participantes da pesqui-
sa que responderam que comeriam em um restaurante que oferecesse comida sem glúten e 
sem ingredientes de origem animal disseram que costumam seguir a página de restaurantes 
nas redes sociais.
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Elaborado com fins didáticos.
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ETAPA 6

 Cada mídia social, uma linguagem

Imagine que você vai contar uma boa notícia para seus responsáveis, para seus amigos e para 

alguém que você acabou de conhecer. Você a contaria da mesma maneira para todos eles?

É muito provável que, mesmo sem perceber, você mudasse a maneira de contá-la dependendo 

do público e da forma como seria contada. Pessoalmente ou por telefone, você pode fazer pau-

sas e gestos, enquanto por escrito você pode usar imagens, emojis e exclamações, entre outros 

recursos. 

1  Observe a imagem ao lado. Que informação 

essa imagem transmite para você? Crie uma le-

genda para essa imagem.

Para efetivamente atingir um público e transmi-

tir uma mensagem é importante conhecer quem 

vai receber essa mensagem e as características do 

meio em que ela será propagada.

Neste projeto, você usará mídias sociais para divul-

gar um produto ou serviço. Cada uma dessas mídias 

tem sua própria linguagem e sua finalidade e, por 

isso, comunica uma informação de uma maneira di-

ferente das outras mídias. 

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da CG5 e da CG7 e das habilidades EM13CHS106, 
EM13LGG301, EM13LGG701 e EM13LGG703.

Neste projeto, você estudou que...

Mídia social é uma plataforma utilizada para disseminar conteúdo produzido por pessoas (incluindo 

empresas), possibilitando o compartilhamento de opiniões, ideias, experiências e perspectivas.

Rede social é um tipo de mídia social no qual as pessoas interagem, estabelecem conexões e laços 

sociais que ganham complexidade e são modificados a cada pessoa que conhecemos e com quem 

interagimos. 

2  Escreva a principal característica de cada um dos formatos de conteúdo listados abaixo. De-

pois, compare suas respostas com as dos colegas.

 vídeo  áudio  imagem  texto

3  Agora, em dupla, listem as mídias sociais que vocês conhecem e indiquem sua característica 

principal.

4  Agrupe, com os colegas de turma, as mídias sociais listadas por vocês no item anterior de 

acordo com sua característica principal e indique quais formatos de conteúdo são mais ade-

quados para cada mídia social.

5  Agora, em dupla, façam um esquema, um fluxograma ou outro recurso que preferirem para 

representar o agrupamento que fizeram na atividade anterior.

Exemplo de resposta:

É audiovisual e linear. É auditivo, verbal e linear. É visual e sua leitura 
não é linear.

É verbal e linear.

Resposta pessoal. Caso os estudantes não conheçam mídias sociais, apresente algumas, como: blogs, 
mídia social de compartilhamento de vídeo, mídia social de compartilhamento de mi-
crotextos, fóruns de discussão, rede de compartilhamento de fotografias, entre outras.

A resposta depende das respostas das atividades 2 e 3.
Espera-se que, ao fazerem esse agrupamento, os estudantes percebam que há sobreposições (algumas mídias sociais 
podem ter as mesmas características principais).

Resposta pessoal.

2.  Espera-se que os estudantes formulem suas próprias respostas. Comparações entre os formatos de conteúdo podem ajudá-los a 
identificar tais características. Eles podem, por exemplo, indicar que vídeo e imagem são recursos visuais, mas que a duração do vídeo 
pode fazer com que seja um formato que demanda mais tempo do usuário para que ele o consuma em sua plenitude. O áudio e o texto 
são verbais e as informações que esses formatos passam podem ser mais diretas do que nos formatos visuais.
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Tudo começa com uma boa captura de imagem

Observe as imagens abaixo.

Imagine que essas fotografias fazem parte de uma campanha de viagens 

turísticas. Quais delas são mais convidativas e representativas dos locais? 

Por quê?

As fotografias 1 e 2 foram tiradas no mesmo local, mas a fotografia 2 des-

taca uma característica marcante do local: a dimensão das sequoias em 

relação a um ser humano. As fotografias 3 e 4 também foram tiradas no 

mesmo local, mas a fotografia 4 chama mais a atenção pela maneira como 

o fotógrafo enquadrou a imagem, dando mais destaque ao campo do que 

ao céu. Com esse enquadramento, o fotógrafo conseguiu aproveitar a luz 

natural e dar destaque às plantas. Além disso, na fotografia 4, a perspec-

tiva em que ela foi tirada permite ao leitor ter a impressão de que está ali 

naquele campo. Já na fotografia 3, pela posição do sol, não fica claro que 

é um campo de flores.

Fotografias dos campos de lavanda em Provence, na França.

Fotografias do Parque das Sequoias, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O dia mundial 

da fotografia é 

comemorado 

em 19 de agosto 

e o dia nacional 

do fotógrafo é 

comemorado no 

Brasil em 8 de 

janeiro. 

VOCÊ SABIA?

Enquadrar: posicionar 

ou alinhar os 

elementos na área a 

ser fotografada.

Incentive a leitura de imagem e a comparação entre os pares de fotografias. Esse 
estudo prévio permitirá aos estudantes que percebam quais informações eles não 
notaram nas fotografias durante a discussão detalhada a seguir.
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Em uma proposta de campanha como a que você vai criar, é muito importante que as fotografias ou 

vídeos tenham boa qualidade e destaquem os pontos fortes dos produtos ou serviços. Leia as dicas 

a seguir de gravação de vídeos e de captura de fotografias.

8 DICAS PARA UMA BOA GRAVAÇÃO DE VÍDEO

1. Limpe a lente da câmera do celular ou da 

câmera com cuidado para não danificá-la. Use 

um pincel macio para tirar a poeira e uma flanela 

para as outras sujeiras.

2. Use as duas mãos para segurar o aparelho. Isso 

ajudará a manter a gravação estável.

3. A luz natural é sua amiga, use-a! Se o local 

não tiver iluminação natural, verifique se a 

iluminação artificial é suficiente.

4. Conheça as limitações do seu aparelho, verifique 

o espaço disponível no aparelho para gravação 

e faça testes antes da gravação final.

5. Teste vários ângulos de captura. Por exemplo, 

capturar uma imagem de uma posição mais 

baixa pode dar uma aparência de maior 

destaque ao objeto.

6. Vai gravar com áudio? Escolha um local 

silencioso ou com pouco barulho.

7. Se for gravar com o celular, grave com o 

aparelho na horizontal.

8. Para se orientar e manter o vídeo nivelado, use 

o horizonte ou um prédio como referência.

8 DICAS PARA UMA BOA FOTOGRAFIA

1. Limpe a lente da câmera do celular ou da 

câmera, com cuidado para não danificá-la. Use 

um pincel macio para tirar a poeira e uma flanela 

para as outras sujeiras.

2. Use as duas mãos para segurar o aparelho. Isso 

ajudará a manter a gravação estável.

3. A luz natural é sua amiga, use-a! Se o local 

não tiver iluminação natural, verifique se a 

iluminação artificial é suficiente.

4. Conheça as limitações do seu aparelho e 

verifique o espaço disponível nele.

5. Teste vários ângulos de captura. Por exemplo, 

capturar uma imagem de uma posição mais 

baixa pode dar uma aparência de maior 

destaque ao objeto.

6. Tire várias fotografias para ter opções para 

escolher depois.

7. Escolha a melhor orientação. Lembre-se de que 

alguns objetos ou cenários podem ser melhor 

enquadrados em uma orientação vertical, 

enquanto outros em uma orientação horizontal.

8. Alguns aplicativos de celular permitem 

pequenas edições como cortes, acertos de 

iluminação e filtros. Lembre-se de sempre salvar 

a fotografia original, assim, caso as edições não 

agradem, você pode recomeçar!

FICA A DICA!

O documentário O Sal da Terra apresenta a 

biografia do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. 

Além de informações sobre a vida de Sebastião, o 

documentário traz os bastidores de alguns de seus 

trabalhos mais importantes.

agradem, você pode recomeçar!
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6  Forme um grupo de até 4 integrantes. 

Cada grupo receberá uma frase com uma 

informação diferente e deverá utilizar di-

ferentes linguagens para repassar a men-

sagem de maneira criativa de acordo com 

as restrições abaixo. Se necessário, procu-

re informações complementares sobre o 

assunto.

a) Reescrevam a frase em um texto de até 

140 caracteres, sem usar a frase original.

b) Criem um texto de 300 a 600 caracteres 

sobre o assunto, indicando pelo menos 

uma fonte de consulta ou de leitura com-

plementar.

c) Gravem um áudio de até 1 minuto.

d) Gravem um vídeo de até 1 minuto.

e) Criem um desenho e fotografem-no.

f) Fotografem a si mesmos ou objetos.

7  Foi possível repassar a informação usando todos os formatos indicados? 

Apresente os conteúdos criados na atividade anterior para o restante da 

turma e verifique. Depois, crie um texto justificando os resultados.

8  Em algumas redes sociais, hashtags têm um papel fundamental em au-

mentar o engajamento dos usuários, pois facilita a pesquisa de posta-

gens por palavras-chaves, permitindo que as pessoas que se interessam 

pelo assunto encontrem a postagem.

 Retome os conteúdos que você e os colegas criaram na atividade 6 e 

criem, juntos, duas hashtags para o assunto. Não se esqueça de justificar 

as escolhas complementando o texto que você criou na atividade anterior.

9  Agora, vocês vão publicar alguns dos trabalhos criados na atividade 6.

a) Escolham duas ou três redes sociais e, com o auxílio do professor, criem 

um perfil ou uma conta da turma.

b) Retomem os resultados da atividade 5 e selecionem quais conteúdos criados na atividade 6 serão 

usados em cada rede social.

c) Publiquem um conteúdo de cada grupo em cada perfil criado. Se a rede social comportar o uso de 

hashtags, use as que você criou na atividade anterior na publicação.

Não escreva no livro.

Os estudantes podem retomar o grupo formado na etapa 4 para fazer a atividade 5 ou formar um novo grupo. 
A divisão dos grupos pode ser também feita por afinidade com o tema da frase. Sugerimos algumas frases 
para esta atividade nas Orientações específicas deste Manual.

7.  Espera-se que os estudantes concluam que 
algumas informações são mais fáceis de se-
rem repassadas em certos formatos do que 
outras e que a criatividade e o conhecimento 
sobre cada tipo de mídia e suas característi-
cas têm um papel importante nessa tarefa.

8.  Explique aos estudantes que a palavra-chave deve ser representativa do assunto e que eles devem escolher o que foi mais mar-
cante em suas postagens. Leia uma sugestão de atividade complementar nas Orientações específicas deste Manual.

Caso não tenha criado perfil ou conta da turma nas redes sociais na etapa 5, será necessário criá-lo nesta etapa.

Reúna no processofólio as mídias (ou cópias delas) criadas na atividade 4, assim como os rascunhos ou as 

versões alteradas, e as cópias das publicações realizadas na atividade 7.

No caso de um processofólio impresso, a adição de conteúdos como vídeos e áudios pode ser feita usando um CD, DVD ou pendrive. 
Outra possibilidade é os estudantes adicionarem apenas uma descrição do conteúdo.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é o conjunto de conteúdos criados pelo grupo na atividade 6 e a publicação deles em rede social na 
atividade 9.

Por exemplo, a fotografia acima poderia ser usada para 

passar a seguinte informação: “Fazer trilhas possibilita 

conhecer novos lugares, entrar em contato com a natureza e 

contribui para a melhora na qualidade de vida.”.

Hashtags: palavras 

ou frases curtas 

escritas após o 

símbolo cerquilha (#) 

usado como palavra-

chave que direciona 

o usuário a uma 

página de postagens 

relacionadas ao 

mesmo tema. 

Exemplos: 

#produtosnaturais, 

#promocao, 

#modamasculina.

Guarde todos os 

rascunhos e versões 

dos conteúdos 

que você criou 

para adicionar ao 

processofólio.
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ETAPA 7

 Escolhendo a rede social ideal para o projeto

Você já procurou mais informações sobre um produto após ter tido contato com a propaganda 

dele? E você já comprou um produto ou contratou um serviço que não conhecia por causa da 

propaganda? 

As redes sociais têm papel cada vez maior na divulgação de produtos e serviços. Empresas, e até 

mesmo entidades públicas, têm feito campanhas de sucesso com alto índice de engajamento dos 

usuários. Observe dois exemplos de postagem da Prefeitura da cidade de Curitiba, no Paraná, nas 

redes sociais.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da CG5 e da CG7 e das habilidades
EM13LP44, EM13CHS106, EM13LGG301 e EM13LGG703.

A Prefeitura de Curitiba apresenta informações importantes 

aos usuários, como o horário de funcionamento no feriado 

e a finalização de projetos públicos. Além disso, no perfil 

em outra rede social, a Prefeitura também compartilha 

fotografias de usuários enaltecendo as belezas locais.

1  Pesquise exemplos de sucesso do uso publicitário das redes sociais.

2  Junte os exemplos pesquisados por você com os exemplos do restante da turma. Juntos, classifi-

quem-nos por tipo de rede social usada. Depois, comparem as características das empresas, dos 

produtos ou dos serviços.

3  Com base nos resultados da atividade anterior, criem hipóteses para justificar o sucesso de cada 

campanha, relacionando o tipo de produto, o público-alvo e sua relação com a rede social escolhida.

Não escreva no livro.

Oriente os estudantes a pesquisar exemplos diversificados nos âmbitos regional, nacional e internacional.

Defina antes da comparação quais serão os critérios utilizados. Por exemplo, formato de 
conteúdo e rede social utilizada, duração da campanha, campanha apenas on-line ou tam-
bém off-line.

Pergunte aos estudantes se as conclusões encontradas por eles estão de acordo com as expectativas deles quando iniciaram 
a pesquisa.

FICA A DICA!

Para saber como potencializar as vendas com as redes sociais, leia a seguinte reportagem: https://

g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/11/17/influenciadora-

digital-da-dicas-de-como-potencializar-suas-vendas-com-as-redes-sociais.ghtml. Acesso em: 25 nov. 2019.
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Agora que você já conhece os variados formatos de conteúdo, já sabe como usá-los nas redes sociais 

e viu exemplos de campanhas de sucesso, você vai criar uma proposta de campanha de divulgação 

para o produto ou serviço selecionado na etapa anterior e produzir mídias para essa proposta. 

4  Reúna-se com o grupo que você formou na etapa 4.

a) Retomem o formulário preenchido na etapa 4 do produto ou serviço que vocês escolheram. Re-

leiam-no e descrevam-no em uma frase.

b) Escolham duas possíveis redes sociais que vocês usa-

riam para publicar a campanha para esse produto.

c) Com base na descrição que vocês criaram e nos 

resultados da pesquisa da etapa 5, indiquem dois 

formatos de conteúdo para cada uma das redes 

sociais escolhidas no item anterior.

d) Criem um texto justificando suas escolhas nos itens 

anteriores e indicando as características que os le-

varam a tomar essas decisões. Usem como refe-

rência os resultados encontrados na pesquisa da 

etapa 5. Indiquem, por exemplo, por que as redes 

sociais escolhidas são as mais adequadas para o 

produto.

As respostas dependem do produto ou serviço escolhido 
e das pesquisas anteriores.

Oriente os estudantes a justificar com fatos e da-
dos. Eles podem utilizar os exemplos de sucesso 
pesquisados anteriormente, além das justificati-
vas na atividade 4 da etapa anterior.

Não escreva no livro.

Caso necessite 

de fotografias do 

produto ou do 

local, reprodução 

do logotipo da 

empresa, entre 

outros para a criação 

dos conteúdos da 

campanha, entre 

em contato com o 

empreendedor antes 

da realização da 

atividade ao lado.

FICA A DICA!

Para saber como o uso das redes sociais pode aproximar o cliente e trazer 

resultados, leia a seguinte reportagem: https://g1.globo.com/economia/pme/

pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/11/17/uso-adequado-das-

redes-sociais-pode-aproximar-o-cliente-e-trazer-resultados.ghtml. Acesso em: 25 

nov. 2019.

Guarde cópias dos esboços e postagens que você criou na atividade 5 e escreva as justificativas do porquê 

ter escolhido esses formatos de conteúdo e redes sociais para elaborar a campanha desse produto ou serviço.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é o esboço da campanha.

Os conteúdos que vocês vão criar comporão 

as propostas para as duas primeiras postagens 

em cada rede social. Tenham em mente que o 

empreendedor pode querer usar as duas redes 

sociais ou apenas uma delas.

Proposta de campanha

Rede social 1 Rede social 2

Conteúdo 1 Conteúdo 3

Conteúdo 2 Conteúdo 4

5  Agora, vocês vão criar um esboço das publicações usando as redes sociais escolhidas na ativida-

de anterior, de acordo com as orientações abaixo.

Montem um esboço de como seria o perfil da empresa na rede social. Para empresas novas, vocês deve-

rão criar o nome, o logotipo ou escolher a fotografia do perfil e criar a descrição do perfil. Para empresas 

que já existem, vocês deverão usar o nome, o logotipo e outras informações que a empresa já tem.

Façam um esboço também de como seriam as duas primeiras postagens com os formatos de con-

teúdo criados anteriormente.

6  Com os esboços da atividade anterior, criem os conteúdos nos formatos 

escolhidos.

Em uma das próximas etapas, vocês vão escolher em conjunto com o 

empreen dedor qual é o formato de conteúdo e a rede social mais adequada 

usando como critério, por exemplo, familiaridade do empreendedor com ela.

Neste momento, os estudantes vão apenas criar os conteúdos (vídeos, fotografias, 
texto, etc.) sem publicá-los. Relembre-os de que a campanha é confidencial até a 
aprovação do empreendedor.

Oriente os estudantes a guardar todas as versões criadas para colo-
car no processofólio.

É possível que os estudantes tenham uma proposta de mudança de nome da empresa, de logotipo ou de 
outras informações para empresas já estabelecidas. Nesse caso, eles podem apresentar a proposta ao 

empreendedor, mas devem ter em mente que a empresa já tem uma marca 
estabelecida no mercado com essas informações. Além disso, o empreendedor 
pode ter folhetos, placas, banners e outros materiais com esses elementos e 

seria custoso 
alterá-los.
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ETAPA 8

 A personalidade da marca

Pense em uma marca de celular e descreva-a usando apenas uma palavra. Você acha que ao pen-

sar nessa marca os colegas também usariam a mesma palavra para descrevê-la?

Uma marca pode ser reconhecida de mais de uma maneira, mas, em alguns casos, as características 

que descrevem uma marca são bem claras. Essas características podem ser reafirmadas ao público 

com um personagem que representa a marca, suas características e se relaciona com os clientes. 

Leia o texto a seguir.

Segundo uma pesquisa da Digital Global Overview, feita neste ano, seis em cada dez brasileiros 

são usuários de algum tipo de rede social [...].

Diante desse cenário, um profissional ganha protagonismo: o social media, ou analista de 

redes sociais. Sua missão é identificar temas que estão em alta na internet, criando conversas 

com os internautas e propagando informações das marcas de um jeito criativo.

O desafio é ir além do óbvio. “Os algoritmos fornecem informações, mas tudo diz respeito ao 

humano. É preciso um olhar aprofundado e inovador”, diz Gabriel Ishida, consultor e professor 

de analytics e marketing de influência. [...]

“Criei o ‘Estagiário’, uma persona que deu cara à [empresa de venda de jogos digitais]. As 

pessoas passaram a brincar e a se sentir próximas para interagir”, diz.

Antes, uma postagem alcançava, em média, 25 000 internautas. Com as inovações, incluindo 

memes direcionados, cerca de 315 000 pessoas são impactadas. [...]

LIMA, Monique. Como é a rotina (e o mercado) de quem trabalha com redes sociais no Brasil.  
Disponível em: https://exame.abril.com.br/carreira/como-e-a-rotina-e-o-mercado-para-quem-trabalha- 

com-redes-sociais-no-brasil/. Acesso em: 18 nov. 2019.

1  Quais características você imagina que o personagem “Estagiário”, que representa uma mar-

ca de venda de jogos digitais, tem? Por que você acha que ele recebeu esse nome?

2  No texto, é citada uma profissão: analista de redes so-

ciais. Esse profissional, além de criar conteúdo, 

se relaciona com os clientes pela conta da 

empresa, mantendo-se sempre alinhado 

às características (ou ao personagem) 

da empresa. Pesquise mais essa profis-

são e liste características que um pro-

fissional deve ter para exercê-la. 

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o 
trabalho com a atividade 2 nas Orientações 
específicas deste Manual.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7 e das habilidades EM13CHS404, EM13CHS106 e EM13LP44.

1. Resposta pessoal.
Espera-se que os estudantes relacionem o fato de o personagem ser um estagiário com alguém em 
início de carreira e provavelmente jovem. Essa característica está possivelmente relacionada com o 
público que a empresa espera atingir nas redes sociais.

Uma característica de pessoas que 

trabalham conectadas como o 

analista de redes sociais é separar o 

aspecto profissional do pessoal. O 

empreendedor deverá separar sua 

conta pessoal da nova conta a ser 

criada para o seu empreendimento. w
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3 Agora, pesquise marcas e produtos nacionais e internacionais que têm um personagem repre-

sentando a marca ou se comunicando com os consumidores. Crie uma ficha para cada um deles, 

descrevendo a relação entre o personagem e os consumidores, para quem o produto é indicado, 

quais características do personagem exemplificam, entre outras características.

4  Compartilhe a pesquisa do item anterior com os colegas e compare os resultados com as carac-

terísticas do produto ou serviço que vocês vão divulgar neste projeto. 

5  Retome o seu grupo do projeto para responder: O produto ou serviço que você vai divulgar será 

beneficiado pela criação de um personagem?

a) Se a resposta for sim, criem o personagem desenhando a sua identidade visual e listando suas ca-

racterísticas. Guardem todos os rascunhos.

b) Criem um texto justificando a criação do personagem e suas características ou explicando o motivo 

pelo qual a criação do personagem não beneficiaria a marca. Não se esqueça de indicar os resulta-

dos da pesquisa realizada nas atividades anteriores nas justificativas.

Não escreva no livro.

É possível que os estudantes não encontrem exemplos com características similares às do produto ou serviço para o qual eles cria-
rão a proposta de campanha, mas isso não significa que o produto ou serviço não se beneficie de um personagem ou personalidade. 

Respostas de acordo com o produto ou serviço  que será divulgado.

Leia comentários sobre a atividade 5 nas Orientações específicas deste Manual.

3.  Oriente os estudantes a iniciar a atividade criando uma ficha comum a todos, de maneira a facilitar o com-
partilhamento e a comparação na atividade 4. Em alguns casos, o personagem pode não ter nome e apre-
sentar apenas uma personalidade com características com as quais a marca se relaciona com o cliente.

Todo criador de uma obra intelectual (texto, música, desenho, fotografia, 

vídeo, áudio, entre outros) tem direitos sobre sua criação e sobre o uso 

ou reprodução dessa criação. O ato de copiar a criação de outra pessoa é 

chamado de plágio.

Ao criar os elementos da sua campanha, não copie elementos de outras 

pessoas. Seja original!

VOCÊ SABIA?

6  A interação com os usuários é um importante aspecto da campanha que você está criando. Pes-

quise boas práticas de relacionamento on-line com clientes. Depois converse com os colegas da 

turma e, juntos, completem a lista de dicas abaixo a ser disponibilizada para o empreendedor.

6.  Antes de promover a pesquisa, pergunte aos estudantes se eles têm alguma experiência com relacionamento com o cliente 
on-line ou off-line. Alguns estudantes podem ter parentes com comércio ou ainda podem contar suas experiências como 
clientes que podem contribuir para a discussão.

Adicione ao seu processofólio o descritivo do personagem criado e o desenho que você criou ou a 

justificativa de por que a marca não se beneficiaria com a criação de um personagem.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é o descritivo do personagem criado pelos estudantes exclusivamente para a marca acompanhado de uma 
identidade visual (desenho) ou de uma justificativa de por que a criação de um personagem não beneficiaria a marca.
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O subproduto desta etapa é o descritivo do personagem criado pelos estudantes exclusivamente para a marca acompanhado de uma 

ALGUMAS DICAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO COM O CLIENTE NO AMBIENTE ON-LINE

1. Atualizado sempre. Mantenha os dados da empresa e dos produtos ou serviços sempre atualizados. 

Horário de funcionamento, preços, telefone e endereço, por exemplo.

2. Publicidade indireta. O personagem deve contar uma história em vez de vender um produto ou serviço 

diretamente. Os clientes devem se identificar com o personagem e querer interagir com ele. 

3. Alinhado com o mundo. Posicione-se e mantenha-se alinhado às notícias. Por exemplo, compartilhar 

uma inovação tecnológica mais sustentável relacionada aos produtos da marca mostra aos clientes que 

o empreendedor está trabalhando continuamente na melhoria dos produtos e se importa com o meio 

ambiente.

4. Ouvidos atentos e pronta resposta. Ouça a comunidade e se mostre acessível aos clientes. Não deixe de 

responder aos clientes!
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ETAPA 9

 Face a face com o empreendedor

Nesta etapa, você vai entrar em contato com o empreendedor e chamá-lo para apresentar a 

proposta de campanha. Antes disso, porém, você e o grupo deverão se preparar e fazer um teste 

apresentando a campanha ao restante da turma.

1  Apresente a campanha criada com o grupo, de acordo com as orientações abaixo. Você tam-

bém vai avaliar a apresentação dos colegas.

Apresentadores:

 A apresentação deverá ter até 20 minutos.

 O formato da apresentação é livre.

 Na apresentação, expliquem os motivos que os levaram a escolher, por exemplo, determinada rede 

social. Lembrem-se de usar argumentos considerando as pesquisas que vocês fizeram, a análise da 

concorrência e os casos de sucesso pesquisados.

 Usem também as tabelas e os gráficos elaborados na etapa 5 para fundamentar os argumentos. 

Se necessário, modifique-os para que fiquem mais atrativos e de fácil compreensão para os 

empreendedores.

 Os colegas terão 20 minutos para tirar dúvidas e fazer apontamentos. As respostas devem ser claras 

e objetivas para aproveitar bem esse tempo.

 Anotem as dúvidas e os apontamentos, vocês precisarão deles para melhorar a campanha.

Avaliadores:

 Não interrompa a apresentação para fazer perguntas. Anote as dúvidas para saná-las depois da 

apresentação. 

 Pense em possíveis problemas ou pontos a melhorar na campanha dos colegas. Esse é um momento 

de crítica construtiva e todos os apontamentos devem ser justificados.

 Preste atenção nas dúvidas e nos apontamentos dos colegas, alguns deles podem ajudá-los a 

melhorar a sua campanha também. 

2  Com base nas dúvidas e nos apontamentos dos colegas, revejam a campanha criada por vo-

cês e, se necessário, façam pequenos ajustes. Não se esqueçam de justificar as alterações. 
É importante que os estudantes mantenham um registro das alterações que foram feitas; por isso, oriente-os a manter uma 
versão da campanha pré-apresentação e outra pós-apresentação. Esse material será incluído no processofólio e, ao final do 
projeto, quando eles forem avaliá-lo, a comparação entre esses materiais pode auxiliá-los.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da CG5, da CG7 e da habilidade EM13MAT406.

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a ati-
vidade 1 nas Orientações específicas deste Manual.

D

Se achar conveniente, convide outros professores e funcionários da escola para a apresentação. 
É importante que a campanha seja avaliada por alguém que não participou ativamente do pro-
cesso de construção, de maneira que os estudantes possam desenvolver as habilidades de se 
expressarem oralmente, receber críticas e de argumentar.

Apresentação 

aos colegas.

Feedback dos 

colegas.

Apresentação aos 

empreendedores.

Possíveis 

ajustes na 

apresentação.

4
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Com o auxílio do professor, verifiquem com a direção da escola o melhor dia e horário para o segundo 

encontro com o empreendedor para apresentar a campanha. Se possível, o encontro deve ocorrer em 

um local que tenha dispositivos eletrônicos com acesso à internet. 

Entrem em contato com o empreendedor e expliquem que a campanha será apresentada a ele em 

um encontro presencial para que ele valide a proposta e aprove ou não a publicação. Nesse momento, 

expliquem também que, caso ele aprove a campanha, vocês criarão juntos a conta da empresa em 

redes sociais e farão as primeiras publicações. 

Na apresentação para o empreendedor, destaque os pontos principais da campanha que foi apresen-

tada para a turma. É possível que o empreendedor faça perguntas durante a apresentação, então um 

integrante do grupo deve estar preparado para anotar as dúvidas e os questionamentos para fazer 

ajustes no projeto, caso necessário.

Depois da apresentação, caso o empreendedor aceite a proposta, vocês deverão decidir qual rede 

social e quais formatos de conteúdo serão publicados. Observem o fluxograma abaixo e utilizem-no 

como guia para os próximos passos.

Ajude-o a criar uma  

conta da empresa. Ensine-o  

a criar postagens e interagir  

com os usuários.

Escolha qual rede 

social ele prefere.

Faça os ajustes.

Sim

Sim

Fim

Sim

Não

Não

Não

Publique a 

campanha com o 

empreendedor.

Ouça os motivos de  

recusa e anote-os. 

Agradeça a participação 

dele no projeto.

Ajude-o a fazer a modificações 

necessárias para se adequar à 

proposta de campanha.

O empreendedor  

aprovou a campanha  

sem ajustes?

Início

Ele aprovaria a 

campanha se 

fossem feitos 

ajustes?

O empreendedor  

já tem conta da empresa  

na rede social?
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Criação do perfil da empresa nas redes sociais e publicação da campanha

Caso o empreendedor tenha aprovado a campanha, mas não tenha uma conta da empresa na rede 

social escolhida por ele, será necessário criá-la. Para isso, você e o grupo deverão verificar previa-

mente como criar o perfil de uma empresa nas redes sociais escolhidas para auxiliar o empreendedor.

Cada rede social tem um procedimento específico, mas basicamente em todas é preciso:

 indicar o nome da empresa. Em algumas redes sociais, po-

de-se escolher dois nomes diferentes: o principal, que apa-

rece no perfil, e outro secundário, que é usado nas menções 

(acompanhado da arroba);

  escolher uma imagem para o perfil que comunique a identidade 

da empresa. Utilizar preferencialmente o logotipo da empresa;

 escrever uma breve descrição da empresa que pode conter os 

valores, a visão e a missão da empresa; 

  indicar na descrição do perfil, caso não tenha um campo espe-

cífico, e-mail, telefone e endereço da empresa, caso os tenha.

Além disso, ressaltem aos empreendedores que as publicações têm um gran-

de alcance, podendo ser visualizadas por pessoas de outros países. Por esse 

motivo, é importante informar na descrição do perfil se a empresa atende o 

Brasil inteiro ou apenas alguns estados (e indicar quais). Caso o negócio seja 

novo e o empreendedor não tenha e-commerce próprio, ele deve levar em 

consideração o valor do frete quando tiver que enviar o produto pelo correio 

ao cliente.

E-commerce: é 

um modelo de 

comércio que utiliza 

a internet como meio 

de propagação e 

finalização da compra, 

ou seja, vendas pela 

internet.
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Nesse exemplo, faltam as 

informações de contato 

da empresa. 

Nome da empresa

Nome de usuário

Imagem do perfil

Descrição do serviço

O símbolo @ (arroba) em inglês é lido 

como at, preposição que denota lugar. 

Esse símbolo costumava ser usado 

apenas em e-mails separando o nome 

do usuário do nome do servidor do 

e-mail. No entanto, hoje esse símbolo 

é usado também nas redes sociais 

para se referir a uma pessoa, grupo ou 

empresa. Exemplo: @usuário. 

VOCÊ SABIA?
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Auxiliem também o empreendedor a realizar as duas primeiras publicações. Aproveitem para orien-

tá-lo quanto à manutenção da conta. Leiam a seguir algumas dicas:

 Deixar o perfil público, assim qualquer pessoa poderá visualizar e interagir.

 Ao utilizar fotografias de terceiros, indicar os créditos da imagem.

 Utilizar fotografias e vídeos com boa resolução.

 O conteúdo das publicações não deve discriminar ou incentivar a discriminação contra as pessoas.

 Utilizar hashtags.

 Publicar conteúdo diariamente. 

No exemplo, a empresa apresentou 

algumas dicas pertinentes ao público 

dela e com isso a publicação acabou 

alcançando mais visibilidade.

Em algumas redes sociais, é recomendado o uso de duas a três hashtags enquanto em outras é 

normal o uso de mais de cinco delas.

 Dar dicas e informações relevantes aos clientes 

e que tenham relação com o segmento da em-

presa.

 Interagir com os clientes e entrar no perfil da 

empresa diariamente para responder às mensa-

gens.

 Cuidar para que a comunicação com o público 

seja clara e cordial.

 Seguir o perfil de empresas que oferecem pro-

dutos ou serviços semelhantes aos da empresa 

e influenciadores digitais que consomem esse 

tipo de produto ou serviço.

 Divulgar o perfil da empresa em outros perfis 

ou redes sociais. 

 Caso o perfil seja novo, pedir aos amigos e fa-

miliares que o sigam, compartilhar ou curtir as 

publicações para passar credibilidade aos futu-

ros clientes e ajudar na divulgação.

Os usuários que seguem o perfil 

da empresa recebem notificações 

quando ocorre interação com eles.
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Algumas redes sociais oferecem recursos gratuitos com os quais é possível verificar o alcance das 

publicações. 

Reúna os materiais criados para a apresentação antes e depois dos ajustes, caso tenham sido realizados, 

e adicionem-nos ao processofólio. Em seguida, redija um breve relato de como foi a apresentação para 

os colegas e compare-a com a apresentação para o empreendedor. Comente em seu relato como foi a 

experiência de ser um apresentador e um avaliador.

PROCESSOFÓLIOD

O subproduto desta etapa será a apresentação da campanha.

Comentem com o empreendedor que posteriormente entrarão em contato com ele para convidá-lo 

para o evento de finalização do projeto. Nesse evento, os grupos vão apresentar as campanhas apro-

vadas e explicar como foi o processo de criação de cada uma delas.

3  Reúna-se com os colegas de grupo para acompanhar as publicações que vocês ajudaram o em-

preendedor a realizar. Verifiquem, por exemplo, quantas pessoas comentaram, compartilharam e 

curtiram as publicações.

4  Caso haja comentários nas publicações, verifiquem se são positivos ou se os clientes desejavam 

alguma informação complementar que não estava explícita no perfil da empresa. 

5  Depois de acompanhar as publicações, respondam: Se pudessem mudar algo na campanha cria-

da, o que mudariam? Por quê?

6  Na sua opinião, a campanha que você e o grupo elaborou ajudou o empreendedor a divulgar o 

produto ou serviço oferecido pela empresa? Converse com os colegas e o professor.

Não escreva no livro. da campanha na rede social. Eles devem acompanhar as publicações diariamente durante uma semana. Leia su-
gestões de encaminhamento para o trabalho com estas atividades nas Orientações específicas deste Manual.

Oriente os estudantes a realizar as ativida-
des a seguir após dois dias da publicação 

R
e
p
ro

d
u
ç
ã
o
/F

a
c
e
b
o
o
k

R
e

p
ro

d
u

ç
ã
o

/I
n

s
ta

g
ra

m

R
e

p
ro

d
u

ç
ã
o

/I
n

s
ta

g
ra

m

Além disso, algumas delas ofe-

recem ferramentas pagas que 

podem ajudar a impulsionar o 

alcance das publicações, a ge-

renciar e a monitorar o perfil 

da empresa. 
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ETAPA 10

Divulgação da campanha para a comunidade escolar

Nesta etapa, você e os colegas deverão organizar, com a ajuda do professor, um evento para 

apresentar aos empreendedores e à comunidade escolar as campanhas aprovadas e finalizadas. 

Para isso, verifiquem com a direção da escola qual 

é a melhor data e em qual local da escola podem 

realizar o evento. Se necessário, releiam o tópico 

“Organizando o evento”, da etapa 3.

Lembrem-se de entrar em contato com os em-

preendedores com antecedência para convidá-

-los para esse evento.

No dia do evento, cada grupo terá até 20 minutos 

para explicar passo a passo como foi o processo 

de criação da campanha, o que motivou o grupo a 

tomar cada decisão e expor a campanha criada. 

1 Reúna-se com os colegas de grupo para montar a apresentação para 

o dia do evento. Caso o empreendedor não tenha aprovado a campa-

nha criada, montem a apresentação sem indicar o nome do empreen-

dedor, o logotipo ou o nome da empresa.

2  Exponham aos colegas e ao professor a apresentação que elabora-

ram. Para isso, sigam as dicas apresentadas na atividade 1 da página 

101. Depois, anotem as sugestões dos colegas e do professor e, se 

necessário, façam ajustes na apresentação.

Organize previamente com os colegas o local destinado para a realização 

do evento. Disponibilizem algumas cadeiras para os convidados se aco-

modarem durante o evento e solicitem os equipamentos necessários para realizar a apresentação.

Organizem do modo que preferirem a ordem de apresentação das campanhas.

No dia do evento, organizem-se de modo que sempre haja um ou mais estudantes responsáveis 

por registrar, por meio de fotografias ou vídeos, a apresentação de cada grupo. 

3  Reúnam todas as fotografias ou vídeos do dia do evento e, com o auxílio do professor, pu-

bliquem alguns nas redes socais da escola. Escrevam um texto com poucos caracteres para 

acompanhar essa publicação. 

Não escreva no livro.

Os estudantes podem montar a apre-
sentação do modo que preferirem. 

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da CG7 e da habilidade EM13CNT302.

Antes de iniciar a apresentação das campanhas, comente com os participantes do evento quantos 
empreendedores foram entrevistados no início do projeto, quantos participaram até a etapa de apre-
sentação da campanha e quantos permitiram que fossem realizadas as publicações.

Lembrem-se de que 

vocês podem utilizar 

as informações e 

os dados obtidos 

nas pesquisas 

que realizaram 

no decorrer deste 

projeto para 

elaborarem a 

apresentação.

2.  Oriente os estudantes a não interromper a apresentação dos colegas e anotar dú-
vidas ou sugestões de melhorias para serem compartilhadas após a apresentação.

Faça um registro da experiência vivenciada no dia do evento e inclua a apresentação que elaborou com os 

integrantes do grupo.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a apresentação que os estudantes elaboraram para a comunidade escolar.

ra2 studio/Shutterstock
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AVALIAÇÃO

O projeto As redes sociais e a divulgação de produtos ou serviços possibilitou que você e os colegas 

criassem uma campanha para ajudar um empreendedor do bairro onde moram a divulgar um produto 

ou serviço nas redes sociais. Agora, vamos fazer uma avaliação de como foi o desenvolvimento desse 

projeto.

Retome seu processofólio, relendo os relatos, observando os esboços, os esquemas e outros mate-

riais que tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

 Relembre o que você respondeu quando leu a questão geradora. A sua resposta seria a mesma agora? O 

que mudou?

 Consulte o processofólio: Quais atividades auxiliaram mais na criação da campanha?

 Quantos empreendedores tiveram interesse em participar do projeto? E quantos deles continuaram até o 

final do projeto?

 Como você e os colegas poderiam ter melhorado a divulgação inicial do projeto?

 As ferramentas utilizadas durante a criação da campanha foram suficientes? Que outras ferramentas você 

teria utilizado?

 Se você pudesse refazer uma etapa, qual delas você refaria e por quê?

 Você aprendeu coisas novas sobre marketing e mídias sociais? Se sim, o quê? Como foi essa experiência?

 Você conseguiu expor as suas ideias durante a produção da campanha?

 Você teve dificuldade em alguma etapa? Qual foi a mais difícil para você? E a mais fácil?

 Entre as campanhas criadas, de qual você mais gostou? Por quê? 

 A campanha de que você mais gostou foi publicada?

 Em que situações você poderia aplicar os conhecimentos que adquiriu neste projeto?

 Você gostaria de ser um empreendedor? Se sim, em que este projeto poderia ajudá-lo nessa jornada?

 Liste uma ou mais características de cada colega de grupo que favoreceram o desenvolvimento deste pro-

jeto.

 Se você pudesse indicar uma característica para melhorar o desempenho de cada um dos colegas, qual 

seria? Por que a indicaria? 

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de ensinar algo novo a algum de seus colegas? 

Como foi essa experiência? 

Cienpies Design/Shutterstock
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hannadarzy/Pressmaster/Shutterstock 

 Em que você pensa quando escuta ou 

lê a palavra conflito
? Em algo bom? 

Em algo ru
im? Em violência fís

ica? Em 

agressões psicológicas? 

 Seriam iguais os dois: conflito
 e 

violência? 

Será que conflito
 pode ser b

om ou é 

sempre ru
im? 

Conflito
s podem term

inar b
em? 

Será que os conflito
s já fazem parte

 de 

tal m
odo do dia a dia que as pessoas não 

percebem que eles existem? 

 Evitar conflito
s é possível?

COMO PODEMOS

COLABORAR PARA UM

AMBIENTE PACÍFICO 

E DEMOCRÁTICO

NA ESCOLA?

CONFLI TOS 

NA ESCOLA
PROJETO 4

No dia a dia, vivenciamos 

nas relações interpessoais 

muitas situações de tro
ca 

de ideias e discussão. 

Leia sugestões de encaminhamento para 

o tra
balho com esta abertura nas Orien-

tações específic
as deste Manual.
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MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS
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INTRODUÇÃO

Mediação de conflitos é o tema integrador deste projeto que vai associar a 

Matemática a algumas reflexões sobre como agir em situações conflituosas 

e sobre como lidar com os conflitos diários que você possa enfrentar em sua 

escola ou na vida pessoal.

Neste projeto, a mediação de conflitos na escola será o “recorte” feito desse 

tema tão amplo a fim de que você perceba o poder protagonista de sua ação 

para transformar e mudar o ambiente ao seu redor.

Haverá um produto final que será uma campanha criada por você e seus 

colegas com base nos problemas que identificarem em uma pesquisa e nos 

estudos e discussões que farão sobre conflitos.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta seção nas Orientações específicas 

deste Manual.

Na mediação 

de conflitos, os 

envolvidos partilham 

responsabilidades.
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JUSTIFICATIVA

Muitas pesquisas exibem resultados que indicam a existência da violência nos mais variados ambientes, até 

mesmo nas escolas. A violência é um efeito da falta de habilidade de saber lidar com os conflitos.

Ter noção disso leva a perceber alguns problemas: O que é possível fazer para reduzir a violência e os 

conflitos que possam existir na escola? Falta de respeito, agressões físicas ou psicológicas, entre outros 

exemplos, devem ser aceitos como parte do cotidiano?

Por acreditar que a resposta a esses questionamentos é “não”, justifica-se a relevância deste projeto integrador, 

bem como a coerência dos objetivos a serem desenvolvidos no contexto do tema integrador deste projeto.

OBJETIVOS

 Refletir e propor ações sobre como é possível lidar consigo mesmo e com os outros na solução 

dos muitos conflitos que permeiam a vida cotidiana.

 Reconhecer a função social da mediação como uma maneira de agir individual e coletivamente, 

visando à resolução de conflitos e à instauração de uma Cultura de Paz.

 Organizar informações em pesquisa bibliográfica, bem como em pesquisa estatística, de modo 

adequado ao registro das diferentes linguagens (língua materna e matemática).

 Utilizar a Teoria dos Jogos da Matemática para representar esquematicamente situações 

e visualizar a decisão que traz resultados de ganho para todos os envolvidos na situação 

mediada.

PLANO DE AÇÃO

Etapa 1: Conflito: o que é isso?

Etapa 2: Conflito escolar

Etapa 3: E na minha escola?

Etapa 4: Cultura de Paz e mediação de conflitos

Etapa 5: Mediação de conflitos na escola

Etapa 6: Luz, câmera e ações para uma escola melhor

Avaliação

Ficha técnica do projeto

 Produto final: Proposta de campanha 
criada por você e seus colegas.

 Áreas do conhecimento: Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias.

 Competências Gerais da BNCC: 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 e 10.

 Competências Específicas da área de 
Matemática e suas Tecnologias: 1 e 2.

 Competência Específica da área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 4.

 Competências Específicas da área de 
Linguagens e suas Tecnologias: 1, 3 e 7.

 Habilidades da área de Matemática e suas 
Tecnologias: EM13MAT102, EM13MAT106 e 
EM13MAT202.

 Habilidades de outras áreas do 
conhecimento: EM13CHS401, EM13LP12, 
EM13LP14 e EM13LP15.
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A mediação de conflitos como método específico na resolução de problemas nas mais diversas áreas, 

como administrativa, ambiental, empresarial, familiar, internacional, penal, trabalhista, entre outras, 

ganhou força aqui no Brasil com a aprovação de Lei n. 13 140, de 26 de junho de 2015, que trata da 

mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias.

VOCÊ SABIA?

ETAPA 1

 Conflito: o que é isso?

Em nossa vida, sempre nos deparamos com conflitos que podem ser dos mais graves até os mais 

simples. Examinar cuidadosamente nosso comportamento e valores com a intenção de melhorar 

nossas atitudes e opções nos leva a reafirmar ou inutilizar posturas e posições adotadas em nossa 

maneira de agir individual e coletivamente.

Ao longo deste projeto, considerando essa perspectiva, serão propostas muitas atividades, e você 

terá de pensar, refletir, interpretar, elaborar, argumentar, seja em pares, em grupos ou até mesmo 

com a turma toda. Vamos começar!

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, da CG2, da CG3, da CG7, da CG9 e da habilidade EM13LP12.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual.

1  Observe a escultura na fotografia a seguir e responda: Que sensações esta escultura provoca 

em você? Como você relacionaria esta obra de arte com o tema integrador deste projeto?

Não escreva no livro.

Love, escultura de Alexander Milov, escultor ucraniano, exposta em 2015 no Burning Man, grande evento de arte e cultura  

a céu aberto que ocorre anualmente no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Fotografia de 2015.

Resposta pessoal.
 Reprodução/© Burning Man, 2016.
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A mudança de atitude e comportamento é algo que, na maioria das vezes, para a Filosofia, nasce do 

conflito entre nossas crenças pessoais e um saber estabelecido.

Quando algo em que durante muito tempo acreditamos e até mesmo a que obedecemos é contes-

tado de alguma maneira por uma nova descoberta ou por novos desejos ou aspirações que surgem 

em nosso íntimo, é importante saber lidar com nossas percepções a fim de que obtenhamos, de 

modo natural, a compreensão de que é necessário sempre rever pontos de vista, interpretações e 

posicionamentos por causa da grande quantidade de informações com as quais a cada dia entra-

mos em contato.

A escultura que você viu na atividade 1, idealizada pelo artista Alexander Milov, representa duas pes-

soas, uma de costas para a outra, indicando que estão em conflito.

O contorno do corpo deles “aprisiona” a natureza interna de cada um, simbolizada por crianças que 

tentam se tocar através das grades de metal, representando a dificuldade de interação com o outro. 

Essa dificuldade está na maioria das vezes diretamente associada à busca do entendimento de si pró-

prio e das melhores escolhas de caminhos a serem seguidos.

2  Alice no país das maravilhas, um clássico da literatura, ainda emociona e encanta leitores de todas 

as idades. Leia a seguir um trecho dessa obra.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 2 nas Orientações específicas deste Manual.

a) Você já esteve em uma situação como a de Alice: sem saber aonde ir? 

b) Para quem não sabe aonde ir, como é o caso da personagem Alice nesse trecho que você acabou 

de ler, qualquer caminho serve? O que você acha? Converse com os colegas sobre esses questiona-

mentos de modo vinculado ao que você já sabe a respeito do que é conflito.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

O Gato deu um sorriso quando viu Ali-

ce. Parecia bem-humorado, pensou ela. 

Mas tinha garras muito longas e um 

montão de dentes, por isso ela achou 

melhor tratar com todo o respeito.

— Gatinho de Cheshire... — começou, 

timidamente, sem saber se ele ia gostar 

do nome, mas ele ainda sorriu mais.

“Bom, até agora, acho que ele está gos-

tando”, pensou ela.

E continuou:

— Por favor, poderia me dizer qual o 

caminho para eu sair daqui?

— Depende muito de para onde você 

quer ir — disse o Gato.

— Não importa muito para onde... — 

disse Alice.

CARROLL, Lewis. Alice no país das 
maravilhas. Tradução de Ana Maria 

Machado. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. 
p. 66.

Varlamova Lydmila/Shutterstock

Não escreva no livro.
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3  Agora, você vai realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o que é conflito 

de modo geral e quais são os conflitos com mais ocorrências nas escolas. 

Essa pesquisa pode ajudar você a complementar, ampliar, contrapor ou 

refinar as ideias debatidas na atividade anterior. Leia a seguir algumas 

orientações para realizar essa pesquisa.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 3 e 4 nas Orientações 
específicas deste Manual.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com software de edição de textos instalado;

 dispositivo eletrônico com acesso à internet.

Estudante de escola 

municipal, em Itaparica,  

na Bahia. Fotografia de 2019.

Estudante seleciona livros em biblioteca do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Mato 

Grosso, campus de Rondonópolis. Foto de 2018.

Você vai iniciar seu processofólio Comece anotando a questão geradora e os dados do projeto. Depois, 

registre, do modo como preferir, as informações que obteve na pesquisa e tudo que os colegas de turma 

compartilharam das pesquisas bibliográficas deles, a fim de agregar e complementar a sua.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a pesquisa bibliográfica que os estudantes realizaram.

4  Ao término da pesquisa bibliográfica proposta na atividade anterior, organize-se para comparti-

lhar e apresentar aos colegas as informações obtidas na pesquisa.

 Em um software de edição de textos, organize todas as descobertas e os conhecimentos adquiridos durante 
a realização dessa pesquisa bibliográfica.

 É importante registrar na sua pesquisa tudo que considerar significativo para você e para a realização das 
etapas deste projeto.

 Registros visuais, como fotografias, esquemas ou esboços de mapas mentais, podem auxiliar a organização 
do pensamento.

 A fundamentação teórica que você vai elaborar deve ser coerente com a proposta desta pesquisa.

 Cite argumentos relevantes e atuais sobre o assunto e reescreva com suas palavras o entendimento 
desenvolvido durante a leitura do material existente, impresso ou digital, que você tiver selecionado.

 Não se esqueça de que você não pode fazer cópia de textos que não são de sua autoria sem que as fontes 
sejam citadas. As citações devem estar acompanhadas das especificações de fonte, como nome do autor, 
nome da obra, data de publicação, número de página, no caso de material impresso, ou link e data de 
acesso, no caso de material digital.

 Ao desenvolver a pesquisa bibliográfica, busque explicar a ideia básica do tema conflito e identificar 
ocorrências, principalmente, nas escolas.

 Situe o tema conflito em um contexto geral e busque informações a respeito de como ele é tratado 
atualmente, de modo específico, nas escolas.

Pesquisa 

bibliográfica: reunião 

de textos diversos 

sobre determinado 

assunto, em várias 

fontes, digitais ou 

impressas – como 

monografias, artigos 

científicos, revistas 

especializadas, 

dissertações e teses, 

entre outras fontes, 

como instituições 

públicas. Esse 

procedimento tem 

como objetivo 

auxiliar o pesquisador 

a ampliar o 

conhecimento acerca 

do objeto de estudo 

proposto.
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ETAPA 2

 Conflito escolar

O conflito também faz parte de grupos colaborativos e cooperativos, como as escolas, pois ele é 

necessário na tomada de decisões que se origina da troca de ideias, de diferentes abordagens e, 

principalmente, do diálogo.

No dia a dia, em nossas interações, a maioria de nós não compreende o conflito como algo pro-

dutivo, e de modo incorreto acredita que ter paz é não ter de enfrentar situações de conflito de 

opinião, por exemplo.

Esta é uma ideia estabelecida pelo senso comum de que a expressão de uma opinião contrária 

a outra pode caracterizar uma atitude hostil, grosseira ou afrontosa. É uma ideia relacionada a 

questões culturais e históricas, pois, ao longo do período colonial do Brasil, por exemplo, houve 

uma forte hierarquização da sociedade, marcada principalmente pela relação entre senhores de 

engenho e escravizados. Nessa configuração social, as pessoas que apresentavam opiniões ou 

ideias contrárias às de seus senhores poderiam até mesmo ser punidas.

Percebe-se, então, que os conflitos são fruto das diferenças e precisam ser bem conduzidos e 

encaminhados para que possam originar aprendizado.

Na história da humanidade, muitas conquistas relacionadas a pesquisas de curas de doenças, por 

exemplo, na Ciência, surgiram de conflitos históricos marcados pelo movimento de diálogo entre 

grupos que, apesar das divergências de pensamento, ampliaram compreensões por meio da troca 

de ideias a fim de aprimorar o próprio fazer e melhorar a realidade ao redor.

No ambiente escolar, assim como em outras áreas de nossa vida, criar a percepção do conflito 

como ocasião possível de crescimento pessoal e do grupo é fundamental para que mudanças 

possam ser conquistadas.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7, da CG8, da CG10 e das habilidades EM13MAT102, 
EM13CHS401 e EM13LP15.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações 
específicas deste Manual.
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Quando não há a percepção do conflito como ocasião possível de crescimento pessoal e do gru-

po, na maioria das vezes ocorre confronto, chegando até mesmo a gerar atos de violência.

Nesse sentido, compreender as relações existentes entre números e fatos que são resultados de 

pesquisas estatísticas auxilia a interpretar de modo crítico situações de conflito ocorridas no co-

tidiano escolar.
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1  A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), a Organização dos Estados Ibero-

-americanos (OEI) e o Ministério da Educação (MEC) realizaram em parceria uma pesquisa inti-

tulada Diagnóstico participativo das violências nas escolas: falam os jovens. Foram entrevistados 

6 500 estudantes dos últimos anos do Ensino Fundamental, estudantes do Ensino Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Salvador, São 

Luís e Vitória. Cada um desses estudantes citou apenas uma resposta para declarar a violência 

que mais sofreram e os locais onde mais ocorreram essas agressões.

1.  A pesquisa mencionada no enunciado desta atividade está disponível em: http://flacso.org.br/ 
files/2016/03/Diagn%C3%B3stico-participativo-das-viol%C3%AAncias-nas-escolas_COMPLETO_
rev01.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

Informações obtidas em: ABRAMOVAY, Miriam (coord.). Diagnóstico participativo das  

violências nas escolas: falam os jovens. Rio de Janeiro: Flacso Brasil: OEI: MEC, 2016. p. 39.

 Distribuição dos jovens que já sofreram 

violência na escola, pelo tipo de violência, 

nos últimos 12 meses

 Quantos jovens, aproximadamente, indicaram a violência de cyberbullying como resposta, de acor-

do com o gráfico acima?

2  Agora, observe os dois gráficos apresentados a seguir. Neles estão representadas informações que 

foram obtidas na mesma pesquisa mencionada na atividade anterior.

Leia sugestões de encami-
nhamento para o trabalho 
com as atividades 1 e 2 nas 
Orientações específicas 
deste Manual.

Aproximadamente, 1 800 jovens.

A Lei n. 13 277, de 

29 de abril de 2016, 

estabeleceu o dia 

7 de abril como 

o Dia Nacional 

de Combate 

ao Bullying e à 

violência na escola.

VOCÊ SABIA?

cyberbullying

roubo/furto
ameaça

outros
agressão física
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Informações obtidas em: ABRAMOVAY, Miriam (coord.). Diagnóstico participativo das violências 

nas escolas: falam os jovens. Rio de Janeiro: Flacso Brasil: OEI: MEC, 2016. p. 35.

Gráfico 1

 Locais onde ocorreu mais violência na escola nos  

últimos 12 meses

Pátios

Sala de aula

Corredores

Quadra de esportes

Porcentagem de estudantes entrevistados

Outros
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Registre, do modo que preferir, uma síntese de tudo que nesta segunda etapa do projeto agregou a seu 

repertório pessoal estratégias de como lidar com situações conflituosas.

Aperfeiçoar nossas atitudes e desenvolver autoconhecimento também são pontos importantes que você 

deve considerar para atuar de modo engajado e exercer o protagonismo neste projeto.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é o registro por escrito feito na atividade 3.

a) Com base no Gráfico 1, responda, aproximadamente, quanto dos votos, em porcentagem, recebeu 

cada local a seguir.

 Pátios  

 Sala de aula   

 Corredores   

 Quadra de esportes   

 Outros   

b) Comparando a quantidade de votos dos itens outros e quadra de esportes, podemos afirmar que a 

porcentagem de votos que o item outros recebeu corresponde a mais da metade da porcentagem 

que recebeu quadra de esporte?

c) Podemos fazer a mesma afirmação considerando os dados apresentados no Gráfico 2? Por quê?

3  Você já vivenciou alguma situação de conflito na escola que tenha lhe trazido crescimento ou 

aprendizado pessoal?

a) Procure relembrar uma situação que responda a essa questão e escreva um pequeno texto para 

explicitar o que aprendeu com essa experiência e quais comportamentos você teve para resolver a 

situação de conflito. 

b) Reúna-se com um colega e apresente o texto que escreveu no item anterior. Em seguida, eleja com 

ele, por consenso, os comportamentos que tiveram e como cada um de vocês colaborou de modo 

positivo na resolução do conflito vivenciado.

c) Agora, compartilhem com o restante da turma os comportamentos que elegeram como fundamen-

tais para que os conflitos vividos tenham sido resolvidos positivamente e trazido aprendizado e 

crescimento a cada um.

2a.  Os valores que geraram os dois gráficos são: Outros – 11,93%; Quadra de esportes – 15,80%; Corredores – 22,27%; Sala 
de aula – 24,87%; Pátios – 25,13%, segundo a pesquisa disponível em: http://flacso.org.br/files/2016/03/Diagn%C3%B3stico- 
participativo-das-viol%C3%AAncias-nas-escolas_COMPLETO_rev01.pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

Aproximadamente, 25%.

Aproximadamente, 25%.

Aproximadamente, 23%.

Aproximadamente, 16%.

Aproximadamente, 12%.

Espera-se que os estudantes respondam que sim.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 3 nas Orientações especí-
ficas deste Manual.

Informações obtidas em: ABRAMOVAY, Miriam (coord.). Diagnóstico participativo das violências 

nas escolas: falam os jovens. Rio de Janeiro: Flacso Brasil: OEI: MEC, 2016. p. 35.

3a.  Resposta pessoal.
O item a desta atividade 
também favorece a in-
tegração com a área de 
Linguagens, com base 
na habilidade EM13LP15, 
indicada na BNCC na 
etapa de Ensino Médio.

3b.  Resposta de acordo 
com o consenso da 
dupla.

Neste momento, a pos-
tura de acolhimento das 
ideias do colega é premis-
sa incentivadora de uma 
participação que leva à 
continuidade do diálogo – 
e essa postura não pode 
faltar. 

Gráfico 2

 Locais onde ocorre mais violência na escola  

nos últimos 12 meses

Pátios

Sala de aula

Corredores

Quadra de esportes

Porcentagem de estudantes entrevistados
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Leia uma resposta esperada para este item nas Orientações Específicas deste Manual.
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ETAPA 3

 E na minha escola?

Na última atividade da etapa anterior, você refletiu, sozinho, em duplas e com a turma toda, al-

gumas estratégias para lidar com situações conflituosas. Mas você já se perguntou: E na escola 

em que estudo? Como as pessoas lidam com situações desse tipo? Na escola em que estudo são 

motivadas ações de fortalecimento de um ambiente pacífico e democrático?

Nesta etapa, será feito o planejamento de uma pesquisa estatística (o que pesquisar, por que e 

como), a elaboração de questionário a ser aplicado, bem como a realização da pesquisa e a ta-

bulação dos dados.

Pesquisas como a da Flacso, que geraram os dados dos gráficos interpretados na etapa anterior, 

não são tarefas simples de serem realizadas. É necessário o planejamento cuidadoso a fim de que 

os resultados sejam confiáveis.

Fundamentalmente, para planejar uma pesquisa, alguns pontos devem ser seguidos:

Estabelecer o objetivo da pesquisa com base no problema que gerou a necessidade dela;

Delimitar a população considerando o perfil adequado para a coleta de dados do assunto a ser pes-

quisado;

Decidir se a pesquisa deve ser realizada com toda a população (pesquisa censitária) ou com apenas 

uma parte dela (pesquisa amostral);

Se a pesquisa for amostral, resolver qual parte da população (amostra representativa) será pesquisada;

Elaborar as perguntas de forma reflexiva e cuidadosa;

Esta etapa favorece o desenvolvimento da habilidade EM13MAT202.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual.

Peshkova/Shutterstock
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Planejar como os dados serão coletados (por meio de observação, questionário, entrevista ou outro 

procedimento de coleta); mais adiante, neste projeto, será indicado/sugerido o percurso de aplicação de 

questionário por meio de plataforma on-line de pesquisa. Vale a pena ressaltar que é importante sempre 

verificar a realidade que envolve a pesquisa, no caso, sua escola e, se for necessário, realizar as adapta-

ções necessárias para o encaminhamento dela na proposta deste projeto;

Coletar os dados, organizá-los, analisá-los e interpretá-los, apresentando-os em tabelas ou gráficos para 

realizar os cálculos necessários que levem a conclusões sobre o tema pesquisado.

Elaborar as perguntas a serem apresentadas durante uma pesquisa sobre determinado assunto é uma 

das ações mais importantes do planejamento da pesquisa. Isto porque, dependendo de como as per-

guntas são formuladas, as respostas obtidas podem originar informações mais relevantes.

Mas atenção: é importante formular perguntas imparciais (perguntas que não induzam os entrevista-

dos a apresentar determinadas respostas). Não devem ser propostas perguntas que de algum modo 

possam provocar sensações de coerção, constrangimento ou culpabilização nem que levem a inter-

venções ingênuas. Perguntas que não tenham implicações diretas com os dados que se pretende 

obter também não devem constar no questionário da pesquisa.

Informações de caráter pessoal não devem ser solicitadas ao entrevistado, pois isso pode constrangê-

-lo, já que, dependendo da resposta, em alguns casos a imagem dele pode ser ameaçada.

Utilize vocabulário de acordo com o perfil do entrevistado. Evite a complexidade.

-lo, já que, dependendo da resposta, em alguns casos a imagem dele pode ser ameaçada.

Utilize vocabulário de acordo com o perfil do entrevistado. Evite a complexidade.

 
Im

a
g
e
F
lo

w
/S

h
u
tt

e
rs

to
ck

119

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   119PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   119 2/21/20   11:23 AM2/21/20   11:23 AM



1  Utilize as sugestões que você leu nas páginas anteriores para 

elaborar com os colegas o questionário que será utilizado na 

pesquisa estatística a fim de investigar a seguinte questão: 

Na escola em que você estuda são motivadas ações de for-

talecimento de um ambiente pacífico e democrático?

a) Com base nesse problema, você e os colegas de turma devem chegar a um consenso de:

quais e quantas perguntas vão compor o questionário que será utilizado na aplicação da pesquisa;

qual plataforma de formulários para aplicação on-line de pesquisa preferem utilizar;

qual estudante da turma vai fazer o cadastro do questionário na plataforma escolhida.

b) Agora, elaborem as perguntas do questionário considerando o que decidiram na atividade anterior 

e as seguintes dicas:

Para esboçar as perguntas, não se esqueçam de considerar a pesquisa bibliográfica feita na eta-

pa anterior. As descobertas que foram realizadas podem auxiliar de modo que o questionário 

seja coerente.

É importante considerar primeiro qual tipo de pesquisa será feita. Se o objetivo for investigar a 

opinião dos participantes, a pesquisa será qualitativa, mas, se o que se quer é ordenar e classifi-

car variáveis para estabelecer comparações e associações estatísticas, a pesquisa será quantita-

tiva. No caso deste projeto, a pesquisa será feita com o objetivo de auxiliar na compreensão de 

como se encontra a realidade local de sua escola segundo os aspectos enfocados na pesquisa. 

Então, será feita uma pesquisa quantitativa.

É preciso, também, avaliar: primeiro, quem serão os pesquisados que podem oferecer dados re-

lacionados ao contexto em questão (a população estatística ou o universo estatístico) e, depois, 

o que será observado, quais serão os atributos, numéricos ou não, que serão pesquisados (as 

variáveis estatísticas).

É necessário eleger o período em que os dados serão coletados, delimitando data de início e 

término para aplicação do questionário da pesquisa. Isto porque neste projeto será feito um es-

tudo transversal – aquele em que os dados são coletados em determinado intervalo específico 

de tempo.

Por fim, passa-se à estruturação das perguntas. Se forem pesquisas quantitativas, é mais adequa-

do utilizar perguntas fechadas – aquelas que oferecem algum tipo condizente de resposta em 

que o entrevistado tem de optar por uma alternativa ou são oferecidas alternativas em escalas 

numéricas em que o entrevistado indica a própria avaliação.

Veja a seguir parte de um questionário com perguntas fechadas para inspirar a elaboração do ques-

tionário da pesquisa.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 1 nas Orientações específicas deste manual.

Prezado entrevistado,

Este questionário faz parte da pesquisa da escola . Por meio 

dele, queremos investigar e descobrir se em nossa escola são motivadas ações de 

fortalecimento de um ambiente pacífico e democrático.

As respostas serão aceitas até  /  / .

Sua participação é muito importante para nós! 

*resposta obrigatória

*1. Em qual região da cidade fica a sua escola?

( ) Norte ( ) Sul ( ) Leste ( ) Oeste ( ) Outra:

*2. Quais atividades culturais são promovidas? Escolha até duas alternativas.

( ) Teatro ( ) Museu ( ) Cinema ( ) Exposição ( ) Sarau

*3. Quais atividades esportivas são promovidas? Escolha até duas alternativas.

( ) Futebol ( ) Volêi ( ) Basquete ( ) Corrida ( ) Natação

Nesta atividade, você vai 

precisar de:

 dispositivo eletrônico com software

de edição de textos instalado;

 dispositivo eletrônico com acesso à 
internet.

 Alexandra Shargaeva/
Shutterstock

Não escreva no livro.
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2  Você realizou com os colegas a tarefa de elaborar o questionário para 

a pesquisa estatística que será realizada. Como foi seu desempenho 

no desenvolvimento e na participação dessa atividade em conjunto 

com toda a turma?

D

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as 
atividades 2 a 4 nas Orientações específicas deste Manual.

3  Agora, com o questionário já pronto, antes de realizar a coleta de 

dados, leia com os colegas todos os pontos elencados a seguir.

 Problema da pesquisa: indicado no enunciado da atividade 1.

 Público-alvo da pesquisa: estudantes, professores e funcionários da 

escola na qual sua turma está inserida.

 Envio do questionário para aplicação da pesquisa: pode ser por 

e-mail; para isso, a turma deve se organizar e dividir as tarefas de 

recolher os endereços eletrônicos dos entrevistados e cadastrá-los 

em uma base de dados. 

 Outra possibilidade é divulgar o link para o formulário da pesquisa 

em aplicativos de mensagens instantâneas ou, ainda, em mídias so-

ciais da escola ou criadas especificamente para este projeto.

 Ao divulgar o questionário, deixar claro que se trata de uma pesqui-

sa escolar e informar o período que ele ficará disponível para que as 

respostas sejam formalizadas.

4  Agora, é necessário tabular os dados obtidos na pesquisa para que 

possam ser analisados mais facilmente. Como a pesquisa foi reali-

zada por meio de plataforma de formulários para aplicação on-line, 

a tabulação pode ser realizada na própria plataforma, dependendo 

da que foi escolhida, ou vocês podem utilizar um software de cria-

ção e edição de planilhas. Leiam as dicas a seguir.

 Caso a opção seja fazer a tabulação na plataforma de formulários 

para aplicação on-line, basta proceder de acordo com as opções que 

a plataforma escolhida oferece para que os dados sejam gerados.

 Se for feita a opção de utilizar um software de criação e edição de 

planilhas, é adequado tabular todos os dados em uma planilha, pois 

assim alterações posteriores ou transferência do arquivo para outros 

suportes tornam-se mais fáceis.

 Separar cada item considerando a respectiva variável é fundamental 

para uma tabulação adequada.

 Dar nomes com poucos caracteres para as variáveis torna mais fácil a identificação e posterior análise.

 Cada item pesquisado deve ocupar uma linha ou coluna diferente na planilha, dependendo de 

como os dados forem distribuídos. Por exemplo, as variáveis podem ser dispostas na primeira 

linha, uma em cada coluna, e assim a primeira coluna pode ser a de identificação das variáveis.

 Criar códigos para as perguntas e as respostas, bem como um índice para que a correspondência 

fique registrada, também auxilia o processo. Isto porque o software de planilhas, ao gerar os grá-

ficos e relatórios para análise, vai definir como variáveis diferentes uma mesma palavra digitada 

com letras maiúsculas ou minúsculas.

Para as atividades realizadas com toda a turma, é importante pensar de modo 

coletivo para o sucesso delas, buscando respeitar a opinião dos outros, aguardar 

sua vez de se colocar, compartilhar e dividir tarefas de modo equilibrado e 

alternado, entre outras atitudes.

Nesta atividade,  

você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico 

com acesso à internet.

Nesta atividade,  

você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico 

com acesso à internet.

 
A

d
re

s
ia

S
to

ck
/S

h
u
tt

e
rs

to
ck

Iv
e
lin

 R
a
d
k
o
v
/

S
h
u
tt

e
rs

to
ck

121

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   121PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   121 2/21/20   11:23 AM2/21/20   11:23 AM



5  Agora que os dados coletados foram tabulados, é preciso apresentar 

os resultados da pesquisa. Gerar relatórios e gráficos, seja na plata-

forma on-line, seja no software, dependendo de como a tabulação foi 

feita, facilita a visualização dos resultados e a análise deles.

6  Com base nos gráficos e relatórios obtidos na atividade anterior, ana-

lisem e interpretem os dados obtidos na pesquisa. Depois escrevam, 

individualmente, um texto relatando a que conclusões chegaram: na 

escola onde estudam são motivadas ações de fortalecimento de um 

ambiente pacífico e democrático?

7  Com base na análise que você e os colegas fizeram na atividade anterior e no que foi discutido 

até o momento, responda: Na sua opinião, que ações poderiam ser implementadas para melhorar 

ou reforçar as ações que já existem na sua escola?

Verifique nas Orientações específicas comentários sobre como 
explorar o encaminhamento e a condução das atividades a seguir.

Lembrem-se de que 

cada tipo de gráfico tem 

uma função diferente 

dependendo da variável 

estudada. 

Nesta atividade, você 

vai precisar de:

 dispositivo eletrônico 

com acesso à internet.

Nesta etapa, foi realizada a pesquisa estatística. Registre em seu processofólio como você se sentiu ao 

longo desse trabalho. Escreva um pequeno texto descrevendo se teve facilidade para expor suas ideias, 

como foi feita a coleta de dados, se os entrevistados foram receptivos, se houve dificuldade para tabular  

e analisar os dados coletados e quais foram.

Além disso, adicione ao seu processofólio o texto produzido na atividade 6.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é a pesquisa estatística que os estudantes realizaram.

 Nesta atividade, sugere-se que dois estudan-

tes diferentes (ou dois grupos), e não a turma 

toda, de maneira diferente dos procedimen-

tos das atividades anteriores, façam a inser-

ção dos dados em duas planilhas distintas 

para que possam ser comparadas e possíveis 

erros de digitação sejam identificados.

 Decidam como preferem fazer e realizem a ta-

bulação dos dados da pesquisa. 
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De modo simples, pode-se explicar a Cultura de Paz 

como um modo de resolver os problemas usando o 

diálogo e a mediação para construir na mente dos 

seres humanos a ideia de que a violência torna-se in-

viável quando se busca vivenciar valores como igual-

dade, respeito, justiça, reconciliação, solidariedade, 

tolerância, entre outros.

Debater a Cultura de Paz neste projeto pode até pa-

recer uma ideia muito afastada da realidade ou um 

tema filosófico, abstrato, mas, assim como as guerras 

começam no interior de cada um de nós, também a 

paz deve ser construída em nosso interior e, por isso, 

essa reflexão torna-se atraente e relevante.

Quando estamos imersos em uma circunstância de 

conflito, é importante cogitar a perspectiva da ou-

tra parte envolvida, mesmo que essa perspectiva seja 

discordante, pois, se tivermos a disposição de agir 

empaticamente, colocando-nos no lugar do outro, as 

oportunidades de diálogo que levem a soluções posi-

tivas para o conflito constituirão ações concretas na 

realização de uma Cultura de Paz.

Em 20 de novembro de 1997, as Nações Unidas decretaram o ano 2000 

como o Ano Internacional da Cultura de Paz, representado pelo símbolo 

ao lado.

As mãos entrelaçadas representam entrosamento, vínculo e troca.

Os polegares que indicam para cima e para baixo simbolizam a união e 

convivência das culturas de norte a sul.

ETAPA 4

 Cultura de Paz e mediação de conflitos

Na etapa anterior, foi feita uma pesquisa estatística levando em conta ações que favoreçam um 

ambiente escolar pacífico e democrático. Esse ambiente envolve o cultivo de uma Cultura de Paz. 

Mas você sabe o que é Cultura de Paz?

Artigo 1o

Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e 

estilos de vida baseados:

a)  No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não violência por meio 

da educação, do diálogo e da cooperação;

[...]

NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, de 6 de outubro de 1999. 
Disponível em: http://comitepaz.org.br/dec_prog_1.htm. Acesso em: 10 jan. 2020.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG3, da CG9 e da habilidade EM13MAT106.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual.

VOCÊ SABIA?

Para saber mais informações a respeito do Ano Internacional da Cultura de Paz e da Década Internacional da promoção da Cultura de 
Paz e não violência, acesse o material disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189919. Acesso em: 17 fev. 2020.

Malala Yousafzai, ativista paquistanesa, recebeu aos 

17 anos o prêmio Nobel da Paz em reconhecimento 

por seu trabalho em defesa dos direitos humanos das 

mulheres e do acesso à educação na sua região natal.
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A educação tem papel estruturante na vida dos jovens para a construção da Cultura de Paz.

Cada um de nós pode reinterpretar a própria cultura e até mesmo recriá-la com base em um entendi-

mento comparativo entre ela e as demais, considerando o caminho particular de vida no qual cada um 

desenvolve os artifícios psicológicos que permitem elaborar sentidos e empregá-los como recursos 

para atuar no mundo.

Essa perspectiva envolve também o olhar sobre as atividades esportivas que são muito mais que ape-

nas regras, técnicas, habilidades físicas e lazer. No esporte, são explorados a atitude ética, o espírito 

de equipe, o respeito ao outro, etc.

Nesse sentido, a cultura e o esporte podem colaborar na construção de uma Cultura de Paz e na 

transformação do quadro de violência que existe em algumas escolas.

Também atividades culturais constituem pequenas ações que criam amplas mudanças. Afinal, nessas ati-

vidades, explora-se a liberdade de expressão, pratica-se a não violência e exercita-se o respeito mútuo.

Muro de escola com grafite “Por uma escola com mais cultura”, em 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fotografia de 2018.

FICA A DICA!

O livro Maestro!: a volta por cima de João Carlos Martins e outras histórias..., do jornalista Ricardo Carvalho, 

publicado pela Editora Gutenberg, apresenta a biografia desse pianista e maestro regente. João lidou com 

conflitos pessoais decorrentes de problemas de saúde e acidente que limitaram os movimentos das mãos 

dele, mas não limitaram a notoriedade da capacidade dele de produzir arte e cultura.

Gerson Gerloff/Pulsar Imagens
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1  As experiências culturais e esportivas que vivenciamos aperfeiçoam 

a construção de nossa identidade pessoal e compõem nossa visão 

de mundo. Quais dessas atividades despertam mais seu interesse: 

as do tipo artístico-cultural ou as esportivas? De que modo você 

associaria essas atividades à construção de uma Cultura de Paz?

Redija, em uma folha à parte, um texto de até 15 linhas no qual você 

responda a esses questionamentos com base na ideia da afirmação 

inicial do enunciado desta atividade.

2  Que manifestação artístico-cultural ou esportiva de que você já par-

ticipou foi especial para você? Por quê? Converse sobre isso com os 

colegas e o professor.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as ativi-
dades 1 e 2 nas Orientações específicas deste Manual.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Indígenas guarani-kaiowá dançando hip-hop

durante cerimônia de abertura dos Jogos 

de Integração Indígena (Joind), em escola 

estadual indígena na Aldeia de Amambai, em 

Mato Grosso do Sul. Fotografia de 2013.

A obra Contos, de autoria da artista Luna Buschinelli, tem 2 500 metros 

quadrados e foi pintada na fachada da Escola Municipal Rivadávia Corrêa, 

no município do Rio de Janeiro. A artista, com 19 anos quando fez a pintura, 

trabalhou aproximadamente um mês para produzir o painel que é considerado 

o maior grafite do mundo feito por uma mulher. O trabalho integra o projeto 

Rio Big Walls, da Secretaria Municipal de Cultura. Fotografia de 2017.

A obra Contos, de autoria da artista Luna Buschinelli, tem 2 500 metros 

quadrados e foi pintada na fachada da Escola Municipal Rivadávia Corrêa, 

no município do Rio de Janeiro. A artista, com 19 anos quando fez a pintura, 

trabalhou aproximadamente um mês para produzir o painel que é considerado 

A Lei n. 13 663, de 

14 de maio de 2018, 

alterou o artigo 12 da 

Lei n. 9 394, de 20 de 

dezembro de 1996, que 

é a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação 

Nacional, incluindo a 

promoção de medidas 

de conscientização, de 

prevenção e de combate a 

todos os tipos de violência 

e a promoção da Cultura 

de Paz nas escolas.

VOCÊ SABIA?

FICA A DICA!

O áudio Estudo da 

OMS mostra que a arte 

pode fazer bem ˆ saœde 

apresenta uma notícia 

de 11 de novembro de 

2019 que menciona 

que tomar parte em 

atividades artísticas 

é benéfico à saúde 

mental e física do ser 

humano. Disponível em: 

https://news.un.org/pt/

audio/2019/11/1694121. 

Acesso em: 17 fev. 2020.

Edson Sato/Pulsar Imagens

Luiz Souza/Fotoarena

Não escreva no livro.

125

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   125PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   125 2/21/20   11:23 AM2/21/20   11:23 AM

https://news.un.org/pt/audio/2019/11/1694121


Após termos estudado a respeito 

de Cultura de Paz, será abordada 

a mediação de conflitos, uma ma-

neira de uma terceira pessoa, que 

não tem poder decisório, ajudar 

pessoas envolvidas em uma situ-

ação problemática e conflituosa a 

descobrir elas próprias um modo 

de sair da estagnação, encontran-

do uma solução que seja boa para 

todos os envolvidos.

Essa terceira pessoa, chamada me-

diador, precisa de treinamento in-

tensivo para atuar de modo correto nessa situação. A mediação de confli-

tos atua em situações nas quais o equilíbrio, transitoriamente, desaparece 

e apresentam-se situações de divergências que, em alguns casos, originam 

até mesmo violência.

Evitar violência e conciliar diferenças são atitudes essenciais na escola, em 

casa e nos mais diversos ambientes do dia a dia e, para isso, é importante 

saber se comunicar de modo eficaz 

em qualquer situação, principal-

mente nas que exigem habilidades 

de fazer a mediação de divergên-

cias entre duas ou mais pessoas, 

auxiliando-as a reconstruir um 

convívio pacífico.

Uma comunicação eficaz é asser-

tiva. Para comunicar-se de modo assertivo, é preciso con-

siderar tanto a fala quanto a escuta, de modo alternado, 

fazendo pausas para que seja possível a cada interlocutor 

pensar antes de falar. Com o pensamento organizado, po-

de-se expressar melhor.

Outro ponto importante que auxilia a boa comunicação para a mediação de conflitos com os quais é 

possível se deparar no cotidiano é usar a técnica de reformular ou parafrasear. Para isso, é necessário 

resumir, usando palavras próprias, aquilo que é dito pelo outro. 

Isso estabelece um vínculo entre os falantes de modo que 

um percebe o interesse do outro pelo que está sendo dito.

É adequado não emitir avaliações pessoais críticas nem 

julgamentos; caso contrário, podem surgir ruídos no diá-

logo. Demonstrar empatia também favorece uma comu-

nicação eficaz.

É importante que no diálogo a alternância das falas 

ocorra de modo equilibrado, considerando intervalos 

de tempo para que um possa esclarecer o que pensa e 

o outro também.
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FICA A DICA!

O filme Ponto de 

muta•‹o é uma 

adaptação do livro 

homônimo de autoria 

do físico Fritjof Capra 

(1939-). Na história, 

encontram-se, na 

França, uma física, 

um senador e 

um poeta. Eles 

conversam sobre 

ciências, ecologia, 

guerra, política e 

filosofia. Todos os 

diálogos levam à 

revisão de ideias 

relacionadas aos 

modos de divulgação 

e produção das 

ciências, bem como à 

reflexão do aspecto 

fragmentado de 

como as áreas de 

conhecimento são 

trabalhadas.
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Nesta etapa do projeto, vamos descobrir alguns aspectos de como a Teoria dos Jogos, teoria matemá-

tica, pode ser vinculada à função social da mediação de harmonizar conflitos entre duas partes ou mais.

A Teoria dos Jogos foi formulada por John von Neumann (1903-1957), matemático húngaro, e Oskar 

Morgenstern (1902-1977), economista austríaco, em 1930; mais tarde, por volta de 1949, essa teoria foi 

aprimorada por John Nash (1928-2015), matemático norte-americano.

Reprodução de selo 

postal impresso, de 2005, 

mostrando uma imagem 

de John von Neumann, nos 

Estados Unidos.

Economista Oskar 

Morgenstern. 

Fotografia de 1963.

John Nash, na 74ª edição do Oscar, em 

Los Angeles, Califórnia, nos Estados 

Unidos. A vida de Nash inspirou o filme 

Uma mente brilhante, vencedor de quatro 

prêmios do Oscar. Fotografia de 2002.

Para compreender melhor a ligação entre a Teoria dos Jogos e a mediação de conflitos, acompanhe 

a seguinte situação:

Vamos imaginar que você mora na cidade de Santos, no litoral paulista, e acaba de sair desta aula. 

O meio de locomoção que você escolhe para retornar para a casa é o Veículo Leve sobre Trilhos 

(VLT). Os VLTs cumprem os trajetos de acordo com os horários predefinidos pela empresa de trans-

porte, independentemente de haver passageiros ou não nas plataformas de embarque. Chegando à 

estação de VLT, não há absolutamente ninguém perto da catraca. Tal fato torna possível viajar sem 

pagar caso você pule a catraca. O que você faz? Para responder, não se esqueça de considerar que 

uma vantagem individual pode causar grande custo para toda a comunidade envolvida.
O questionamento proposto pode gerar um debate sobre qual comportamento o estudante assumiria diante dessa situação. O cam-
po de saber da Filosofia pode favorecer essa discussão com base nas noções de ética e de pólis, assim como o campo de saber da 
Geografia pode fornecer subsídios partindo da ideia dos diferentes modos de vida nas cidades urbanas. 
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Em nosso dia a dia, muitas vezes nos deparamos com situações parecidas com essa nas quais be-

nefícios pessoais vão de encontro aos interesses coletivos, gerando conflito intrapessoal (conflito 

interno). 

Se uma pessoa decidir pular a catraca, além de aumentar os dados estatísticos que representam a 

quantidade de pessoas que não pagam a passagem, vai colaborar com o fato de que em um curto 

período o valor individual da passagem terá de aumentar.

Esse conflito de interesses – que parece simples – ocorre diariamente nas mais diversas situações com 

mais frequência do que se pode imaginar e em diversas áreas, como na escola, em casa, em compa-

nhias empresariais, entre países, etc.

A Teoria dos Jogos emprega noções provenientes da Matemática em estratégias de decisão que 

levem a uma resolução envolvendo ganhos mútuos entre “jogadores”; nesse caso, ganho pessoal e 

ganho coletivo.

Nesse sentido, para a Teoria dos Jogos, na mediação de conflitos, o mediador conversa com as partes 

envolvidas para que elas cogitem e pensem nas melhores alternativas que levem à solução que maxi-

miza os proveitos em prol dos interesses de ambas as partes.

Na vida moderna, a maioria das pessoas busca a vantagem individual sem considerar um comporta-

mento altruísta para basear suas relações. A Teoria dos Jogos parte do pressuposto de que, apesar 

de a tendência dos “jogadores” envolvidos em uma situação ser a de buscar aumentar as vantagens 

individuais, o melhor é seguir um viés de reflexão lógica em que a cooperação perpasse as decisões 

e ambos os envolvidos “ganhem” com o acordado.

Estação de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Pinheiro Machado, em Santos, inaugurada em 23 de julho de 2015. 

Fotografia de 2018.

O VLT é um meio de transporte que existe apenas em alguns munícipios brasileiros (Cariri, no Ceará; 

Cuiabá, em Mato Grosso; Brasília, no Distrito Federal; Baixada Santista – de Santos até São Vicente, no 

estado de São Paulo; Rio de Janeiro, no estado de mesmo nome; Maceió, em Alagoas). Existe um projeto 

em andamento no estado de São Paulo para ligar Osasco a Cotia que, no ano de 2019, ainda estava em 

fase de estudo, bem como há um projeto para Campinas.

VOCÊ SABIA?

A
le

s
s
a
n

d
ra

 M
a
ri
a
/A

c
e

rv
o

 d
a
 f

o
tó

g
ra

fa

128

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   128PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto4_108a141_LA.indd   128 2/21/20   11:23 AM2/21/20   11:23 AM



Para isso, é importante avaliar o comportamento das pes-

soas com quem se interage em determinada situação de 

conflito de interesses, o que significa na prática que um 

“jogador” apoia as próprias decisões com base nas pos-

sibilidades do que o outro pode fazer, com o objetivo de 

ampliar os próprios ganhos cooperando com o outro “jo-

gador” participante. Assim, o primeiro coopera com o se-

gundo, que se espera sentir estimulado a cooperar com 

o primeiro em uma relação de reciprocidade. Na ação de 

cooperar, em vez de competir, todos saem ganhando.

Acompanhe esta outra situação:

No período de 1o julho de 2017 a 28 de fevereiro de 

2018, o Ministério da Saúde confirmou 723 casos de fe-

bre amarela e 237 óbitos decorrentes dela no país.

A importância da vacinação é um tema que, provavelmente, 

já deve ter sido abordado em sua escola. Nesse período de surto de febre amarela no Brasil, 

algumas Secretarias Municipais de Saúde levaram para as escolas de Educação Infantil, Ensino Fun-

damental e Ensino Médio a vacinação contra a febre amarela.

Mas você deve estar se perguntando: O que tem a ver tratar de vacina em um projeto integrador 

com o tema mediação de conflitos na etapa em que estamos investigando algumas ideias básicas da 

Teoria dos Jogos?

É que a decisão de tomar a vacina ou não, a exemplo do caso da catraca do VLT, também envolve um 

conflito de interesses entre o pessoal e o coletivo.

Esmiuçando um pouco melhor essa ideia, serão apresentados dois termos: a cobertura vacinal – que 

se refere ao percentual de pessoas vacinadas em determinada região – e a proteção coletiva, também 

conhecida como Imunidade Populacional ou Imunidade de Rebanho – que corresponde ao resultado 

alcançado quando algumas pessoas são protegidas de modo indireto pela vacinação das outras, fato 

que contribui para a saúde da comunidade toda do local.

Então, quanto maior for o número de pessoas vacinadas, ou seja, quanto maior for o percentual da 

cobertura vacinal, menor será a probabilidade de aqueles que não tiverem sido vacinados contraírem 

determinada doença.

Sendo assim, se você, em um período de surto de uma doença, como nesse da febre amarela, decidis-

se não tomar a vacina, mas um percentual elevado de colegas seus a tomassem, consequentemente, 

você estaria sendo favorecido, mesmo que indiretamente, pois seria protegido sem sofrer os efeitos 

colaterais que, em determinados casos, as vacinas provocam em algumas pessoas, como dor no cor-

po, febre, entre outros.

Para isso, é importante avaliar o comportamento das pes-

soas com quem se interage em determinada situação de 

conflito de interesses, o que significa na prática que um 

Modelo em grande escala do mosquito transmissor 

da febre amarela e da dengue em exposição no 

Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, em 
São Paulo. Fotografia de 2019.

po, febre, entre outros.

Agente de saúde enchendo 

seringa com vacina contra 

febre amarela. Fotografia 

de 2018.

As explicações dos termos mencionados nesse parágrafo fo-
ram formuladas com base nos textos disponíveis em: https://
familia.sbim.org.br/vacinas/conceitos-importantes. Acesso em: 
17 fev. 2020.
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Agora, vamos descrever essa situação usando aspectos da Teoria dos Jogos.

Para isso, todas as possibilidades que podem acontecer em virtude da decisão de tomar vacina ou não 

tomar vacina são organizadas em um quadro que na Teoria dos Jogos é chamado matriz de resultados.

a) Os “jogadores” envolvidos no conflito 

são identificados:

 a maioria dos colegas é representada 

pelo jogador 1 (interesse coletivo).

 você é representado pelo jogador 2  

(interesse individual).

Jogador 2

Opção 1 Opção 2

J
o

g
a
d

o
r 

1

O
p

ç
ã
o

 2
O

p
ç
ã
o

 1

b) As estratégias de tomada de decisão são descritas para cada “jogador” (quatro possibilidades que 

podem ocorrer: você se vacinar, você não se vacinar, a maioria dos colegas se vacinar, a maioria 

dos colegas não se vacinar):

c) Por fim, são indicados todos os relativos “prêmios” de acordo com a decisão tomada:

Você não se vacinar pode ser uma decisão tomada com base no pressuposto de que a maioria dos 

colegas vai se vacinar, mas tal decisão revela uma atitude individualista se for motivada apenas pelo 

fato de não correr o risco de passar pelos efeitos colaterais que a vacina pode provocar.

A decisão de não se vacinar deve ser limitada apenas às pessoas que, em virtude de algum problema 

de saúde, não podem tomar vacinas, como pessoas que, por exemplo, fazem tratamento de câncer 

(uma vez que, durante esse tratamento, ficam com o sistema imunológico fraco) ou, ainda, pessoas 

que nascem com imunodeficiência (já que o organismo dessas pessoas não combate nem as bacté-

rias nem os vírus que estão na composição de algumas vacinas).

Por tudo isso, nesse caso, a melhor decisão é você e a maioria dos colegas se vacinarem, consideran-

do as restrições acima descritas; afinal, essa decisão levará todos a ficar imunizados de acordo com 

a representação feita na matriz de resultados. Isso comprova que, em muitos casos, a colaboração 

favorece melhores resultados.

Com esses poucos aspectos da Teoria dos Jogos que foram apresentados nesta etapa, buscou-se 

demonstrar como o pensamento matemático é importante para a tomada de decisões em muitas 

situações cotidianas com base na percepção das melhores estratégias.

Jogador 2

Você se vacinar Você não se vacinar

J
o

g
a
d

o
r 

1 A maioria dos  

colegas se vacinar

A maioria dos cole-

gas não se vacinar

Jogador 2

Você se vacinar Você não se vacinar

J
o

g
a
d

o
r 

1 A maioria dos  

colegas se vacinar

Todos ficam 

imunizados.
Você fica imunizado.

A maioria dos cole-

gas não se vacinar

Você fica imunizado 

e a maioria dos 

colegas não fica.

Ninguém fica 

imunizado.
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3  Leia o texto a seguir em que um exemplo da Teoria dos Jogos é aplicada: o dilema do prisioneiro.

(O Dilema do Prisioneiro) Possivelmente o 

exemplo mais conhecido na teoria dos jogos é 

o dilema do prisioneiro. Ele foi formulado por 

Albert W. Tucker em 1950, em um seminário 

para psicólogos na Universidade de Stanford, 

para ilustrar a dificuldade de se analisar cer-

tos tipos de jogos. A situação é a seguinte: 

dois ladrões, Al e Bob, são capturados e acu-

sados de um mesmo crime. Presos em celas 

separadas e sem poderem se comunicar entre 

si, o delegado de plantão faz a seguinte pro-

posta: cada um pode escolher entre confessar 

ou negar o crime. Se nenhum deles confes-

sar, ambos serão submetidos a uma pena de 

1 ano. Se os dois confessarem, então ambos 

terão pena de 5 anos. Mas se um confessar 

e o outro negar, então o que confessou será 

libertado e o outro será condenado a 10 anos 

de prisão.

SARTINI, Brígida Alexandre et al. Uma introdução 
à teoria dos jogos. In: BIENAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, 2., 2004. Bahia. 
Anais [...]. Bahia: UFBA, 2004. p. 6.

a) Quantas e quais são as possibilidades que podem ocorrer com os dois prisioneiros: Al e Bob?

b) Com base na resposta ao item anterior, construa a matriz de resultados da situação proposta como 

dilema do prisioneiro. Atenção: para indicar todos os relativos “prêmios” de acordo com a decisão 

tomada, considere representá-los usando pares ordenados e, em cada par ordenado, o número an-

tes da vírgula indica a escolha de Al e o número depois da vírgula indica a escolha de Bob.

4  Converse com os colegas sobre o seguinte questionamento: Depois de ter estudado alguns as-

pectos da Teoria dos Jogos, você acha que a cooperação é uma das 

melhores estratégias para auxiliar na mediação de conflitos no ambiente 

escolar? Justifique sua resposta. 

Registre este momento com algumas fotografias que você pode tirar 

usando o dispositivo eletrônico que preferir. Grave as vozes dos colegas 

enquanto eles argumentam. Isso auxilia a relembrar posteriormente as co-

locações de que você mais gostou. 

3a.  São quatro possibilidades: os dois prisioneiros confessarem o crime; os dois prisioneiros negarem o 
crime; Al negar o crime e Bob confessar o crime; Bob negar o crime e Al confessar o crime.

Não se esqueça de 

pedir autorização 

aos colegas para 

tirar as fotografia 

e gravar o que eles 

estão dizendo!

Adicione ao seu processofólio as imagens e os áudios produzidos na última atividade desta etapa.

Caso deseje compartilhar esse material com o professor e os colegas de turma, por questões de 

sustentabilidade, divulgue por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas ou outro canal de 

comunicação que preferir.

O olhar e a sensibilidade de cada um da turma são tão diferentes entre si que esses registros espontâneos, 

certamente, vão dar origem a um material muito rico que vai colaborar na construção do produto final.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa consiste nas fotografias e nos áudios que os estudantes produziram durante a conversa proposta na última 
atividade desta etapa.

4.  Resposta pessoal. Exemplo de justificativa possível: A ideia de que a solução seja de “ganha e ganha” da Teoria dos Jogos, o que 
significa que os dois “jogadores” saem ganhando, está em consonância com a premissa da prática de mediação de conflitos.

Bob
confessar negar

Al
confessar (25, 25) (0, 210)

negar (210, 0) (21, 21)

3b.
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ETAPA 5

 Mediação de conflitos na escola

A escola é considerada o primeiro ambiente fora do ambiente familiar no qual nós, seres humanos, 

vivenciamos a socialização, com base no compartilhamento de vivências e experiências, no de-

senvolvimento e treino de atitudes empáticas, na descoberta e compreensão de nossos próprios 

limites, entre outros.

A mediação de conflitos escolares tem como objetivo favorecer um clima em que a cooperação 

entre todos (essa ação que estava tão envolvida na Teoria dos Jogos que você viu na etapa ante-

rior) leve à construção de um ambiente pacífico e democrático.

E, quando se menciona “todos”, no caso específico do contexto escolar, está sendo feita referên-

cia não apenas a todos os estudantes, mas também a professores, funcionários e direção, isto é, 

a toda a comunidade escolar.

A participação e o engajamento de todos é essencial para construir um ambiente escolar em que haja 

relações fortes, positivas e saudáveis, com base no respeito e diálogo que levam ao entendimento.

Um ponto importante a destacar é que respeito, diálogo e entendimento são palavras-chave no 

processo de mediação de conflitos e fruto da comunicação. O modo como a gente seleciona o 

que fala e como fala, ou o que escreve e como escreve – já que a comunicação e a argumentação 

podem ser concretizadas por meio da escrita ou da oralidade – dá pistas de como é o tipo de 

relação que se busca ter com a outra parte com a qual a gente está se relacionando.

A cada um de nós é garantido o direito de se expressar e de apre-

sentar a própria opinião, mas é imprescindível atitudes e gestos que 

exprimam respeito para que a comunicação não violenta ocorra em 

qualquer ambiente, e não de modo diferente na escola.

A participação e o engajamento requerem tomada de decisão e po-

sicionamento de todos os envolvidos. Como estudante, por exemplo, 

você pode fazer parte do grêmio estudantil e dispor sua criatividade 

e comunicação em prol da organização de atividades artístico-cul-

turais ou esportivas, que, conforme vimos no início da etapa 4 deste 

projeto, são atividades que colaboram na construção de uma Cultura 

de Paz, transformando o cenário de violência de algumas escolas.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4 e da CG10.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual.

FICA A DICA!

Para saber mais a 

respeito de um grêmio 

estudantil, leia as 

informações disponíveis 

em: https://todos

pelaeducacao.org.br/

conteudo/perguntas-e-

respostas-o-que-e-um-

gremio-escolar. Acesso 

em: 17 fev. 2020.

A Lei n. 7 398, de 4 de novembro de 1985, conhecida como Lei do Grêmio Livre, não torna obrigatória 

a existência de grêmios nas escolas, mas estabelece regras sobre a organização dos estudantes 

secundaristas garantindo a eles o direito de formarem um grêmio, se assim desejarem.

VOCÊ SABIA?

Pavlo S/Shutterstock
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Leia a notícia a seguir em que estudantes do grêmio estudantil de uma escola pública estadual do 

município de Mercedes, no Paraná, desenvolveram uma campanha de combate à violência.

Alunos do Grêmio Estudantil do Colégio [...], de Mercedes, estão desenvolvendo a campanha “Não 

é Não” dentro do ambiente escolar, como forma de disseminar informações e conscientizar os estu-

dantes a combater a violência.

A campanha “NÃO É NÃO” surgiu no Carnaval de 2017 por um coletivo feminino que resolveu 

“tatuar” com adesivos a expressão para reduzirem os níveis de abuso, de forma a gerar impacto nas 

pessoas para que o “não” fosse realmente respeitado. Dessa forma, a iniciativa do projeto decorreu 

desse exemplo e da necessidade de mais campanhas no município de combate à violência [...].

Assim o projeto [...] tem o intuito de criar um ambiente escolar de respeito, através da abordagem 

dos diversos tipos de violência, por meio de dados do município, conceitos, informativos e adesivos. 

Os membros do Grêmio também pretendem orientar os demais alunos sobre os diversos tipos de 

violência como verbal, física, psicológica e virtual, para que toda a escola se sinta preparada a lidar 

com problemas como bullying, [...] e outras formas de preconceito ou exclusão social.

O objetivo é criar um espaço coletivo em que todos digam não à violência, que defendam o direito 

da pessoa humana, entendam que o respeito é essencial ao convívio, ao desenvolvimento social, à 

criação de uma sociedade mais justa, solidária e segura a todos.

[...] os membros do Grêmio estão realizando uma campanha de venda de adesivos com as frases 

“NÃO É NÃO” e “A MINHA LIBERDADE É O SEU LIMITE”. Na compra de um real em adesivos, 

a pessoa ganha um número de rifa para concorrer a prêmios. Essa é mais uma forma de divulgar o 

projeto e incentivar o apoio da comunidade escolar, instigando a reflexão e a mudança da sociedade.

ALUNOS do CE Leonilda Papen do grêmio estudantil desenvolvem projeto contra a violência “Não é não”. Núcleo Regional 
de Educação de Toledo, Paraná, 6 ago. 2019. Disponível em: http://www.nre.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.

php?storyid=18851. Acesso em: 17 fev. 2020.

Essa situação real da notícia que apresenta a campanha realizada pe-

los estudantes do Grêmio Estudantil da escola em Mercedes, Pa-

raná, é um bom exemplo de como na prática é possível realizar 

ações que promovem a Cultura de Paz na escola com base em 

um trabalho conjunto.

Para isso, é necessário efetivar também a ideia de uma cultura 

de mediação de conflitos, que vai, além de agir pontualmente 

em situações conflituosas, buscar uma mudança de mentali-

dade, mudança em crenças da cultura local, buscando manei-

ras novas de se relacionar uns com os outros.

Reprodução da imagem do adesivo 

da campanha de combate à violência. 

Campanha realizada por estudantes do 

grêmio estudantil de colégio estadual público, 

em Mercedes, no Paraná.

Reprodução/Núcleos Regionais de E
ducação
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Neste projeto, foi feita uma pesquisa bibliográfica (etapa 1) e foi investigado, por meio de dados obti-

dos em uma pesquisa estatística (etapa 3), o ambiente em sua escola, com o objetivo de descobrir se 

nela são motivadas ações de fortalecimento de um ambiente pacífico e democrático.

Com base no ponto de vista coletivo, você e sua turma vão ser criativos e realizar como produto final 

deste projeto uma campanha de conscientização que promova (caso não exista) ou fortaleça (caso 

exista) a Cultura de Paz na sua escola, difundindo boas práticas diante de conflitos preexistentes no 

ambiente escolar e outros que possam surgir. 

Ao indicar boas práticas nessa campanha, a ideia é que sejam envolvidas nela sugestões de ações e 

posturas positivas diante de situações de conflitos para que se tornem algo saudável quando possível. 

E, para realizar isso, é necessário planejar a campanha.

Para se iniciar o planejamento de uma campanha, preferencialmente, devem ser respondidos três 

questionamentos básicos: O que vai ser feito? Quando vai ser feito? Como vai ser feito?

O que vai ser feito?

No caso deste projeto, uma campanha para difusão de boas práticas, conforme já mencionado.

Esta campanha será útil para sua escola no sentido da promoção da Cultura de Paz e pelo fato de que 

tudo que foi produzido até aqui por você e sua turma vai apoiar a produção de um vídeo. Além disso, 

uma das metas é que o pátio da escola, ambiente comum e neutro, dê lugar mais frequentemente, se 

já não for o caso, para:

 apresentações artísticas que envolvam os estudantes da escola e, se possível, integrem outros membros 

da comunidade local (do bairro e imediações, ex-estudantes, etc.);

 jogos amistosos de diferentes modalidades esportivas que também envolvam os estudantes e a comuni-

dade.

A campanha objetiva que toda a comunidade escolar passe a criar um ambiente pacífico e democráti-

co, cultivando e alimentando uma Cultura de Paz e de mediação de conflitos. Caso não ocorram ainda 

esses tipos de atividade na sua escola, eles devem ser incentivados.esses tipos de atividade na sua escola, eles devem ser incentivados.

vasara/Shutterstock
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Quando vai ser feito?

Com base nos pontos indicados no item anterior, primeiro, será produzido o vídeo, que será desen-

volvido na etapa seguinte.

Com relação a atividades culturais e esportivas, a proposta é que sejam apresentadas algumas delas 

no dia de lançamento da campanha (produto final deste projeto), quando será apresentada para a co-

munidade. Nesse sentido, é importante verificar se na escola há pessoas com interesse em participar 

dessas apresentações, se terão de ser convidadas pessoas de fora da escola ou se as apresentações 

envolverão pessoas das comunidades interna e externa à escola.

Para isso, uma vez que o local é o pátio da escola, data e horário precisam ser definidos e confirmados 

com o professor e a direção da escola.

Como vai ser feito?

Para a produção do vídeo propriamente dita, orientações serão apresentadas na etapa seguinte.

Já quanto ao evento de lançamento da campanha, é importante você e a turma toda se reunirem para 

considerar vários aspectos que precisam ser planejados, como:

 acomodação para pessoas com mobilidade reduzida ou algum tipo de necessidade especial;

 aproveitamento do espaço do pátio, de modo que convidados e apresentadores das atividades estejam 

confortáveis;

 equipamentos necessários para o desenrolar do evento;

 estudantes para a equipe de apoio e a equipe das apresentações.

Pensar em como será divul-

gado o evento também é 

importante. Essa divulgação 

pode ser off-line (por meio 

de cartazes, recados na 

sala de aula, mural no cor-

redor, boca a boca, etc.) ou 

on-line (por exemplo, pos-

tagens em diferentes plata-

formas de redes sociais).

Estudantes e visitantes 

em exposição de projetos 

semestrais interdisciplinares 

em escola estadual em 

Sumaré, em São Paulo. 

Fotografia de 2015.

João Prudente/Pulsar Imagens
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1  Planeje, com os colegas, as ações, as atividades e as medidas a serem realizadas na campanha.

2  Dando continuidade ao planejamento iniciado na atividade anterior, elaborem os textos que vão 

compor a comunicação do evento. Redijam os textos que serão usados nos cartazes ou nas men-

sagens divulgadas nas redes sociais, por exemplo.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 1 e 2 nas Orientações espe-
cíficas deste Manual.

Neste projeto, você estudou que...

Conflito, dependendo da maneira como cada pessoa lida com ele, pode transformar-se em 

manifestações positivas ou negativas.

Mediação de conflitos é uma maneira de uma terceira pessoa, que não tem poder decisório, ajudar 

pessoas envolvidas em uma situação problemática e conflituosa a descobrirem um modo de sair da 

estagnação, encontrando uma solução que seja boa para todos os envolvidos. Essa terceira pessoa, 

chamada mediador, precisa de treinamento intensivo para atuar de modo correto nessa situação.

Adicione ao seu processofólio os registros que você fez nas atividades desta etapa e outros registros que 

considerar “memórias” de sua atuação no desenvolvimento deste projeto.

A cada etapa, foram gerados materiais, chamados subprodutos, os quais colaboraram para você construir 

novos conhecimentos e chegar até aqui mais bem preparado para participar da elaboração do produto final.

Por fim, faça uma triagem dos registros incluídos até o momento no processofólio e que podem ser 

aproveitados pela turma na elaboração do vídeo.

Na etapa seguinte, você vai colocar tudo isso à disposição da turma para construir o roteiro do vídeo.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é o planejamento da campanha.

Oriente os estudantes a rever o processofólio das etapas anteriores: na etapa 1, a pesquisa bibliográfica; na etapa 2, o registro por 
escrito da síntese das estratégias que foram compartilhadas por todos sobre como lidar com situações conflituosas; na etapa 3, a 
pesquisa estatística; na etapa 4, as fotografias e os áudios produzidos durante conversa com toda a turma; por fim, nesta etapa 5, o 
registro escrito do planejamento da campanha.
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Não escreva no livro.
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ETAPA 6

 Luz, câmera e ações para uma escola melhor

Chegamos à última etapa deste projeto com muitas ideias...

... e você e a turma toda, neste momento, vão juntar todas elas e usar a câmera do celular para 

gravar um vídeo. Com base em tudo que foi visto até aqui deve ser desenvolvido um vídeo com 

duração de 5 a 10 minutos.

Atualmente, o vídeo é uma ferramenta muito importante para divulgar conteúdos de modo geral e 

vem sendo cada vez mais utilizado como fonte de informação em todas as áreas do conhecimento.

No vídeo que vocês vão gravar, é necessário apresentar uma resposta à questão geradora deste 

projeto, que é reapresentada a seguir.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG5 e da habilidade EM13LP14.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual.

Criação do vídeo para a campanha

Leia a seguir algumas instruções para a gravação do vídeo para a campanha.

Estabilidade das imagens

Quando começa a captação de imagens propriamente dita, filmar com o celular na mão leva à 

obtenção de imagens trêmulas, que acabam passando uma característica amadora na produção 

do vídeo.

Esse tipo de circunstância pode ser facilmente evitado deixando o celular apoiado em um lugar 

fixo e estável, onde não escorregue e caia. Esta é uma maneira fácil de obter estabilidade sem que 

exista a necessidade de uma pessoa ficar segurando o aparelho.

Claridade, luz e sombra

Um ambiente muito escuro deve ser evitado porque cansa visualmente quem estiver assistindo 

ao vídeo. Pode-se utilizar um segundo foco de luz para neutralizar a primeira sombra. E como se 

faz isso?

Ao colocar luz sobre o ponto de interesse que está sendo filmado, isso produz uma sombra atrás 

dele. Basta, então, a colocação de um segundo foco de luz atrás do ponto que está sendo focado 

para neutralizar a sombra produzida pelo primeiro.

E como é possível fazer isso sem equipamento profissional de iluminação? Podem ser usados 

como focos de luz, por exemplo, uma janela, a luz do teto, um abajur, uma luminária, etc.
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Como posso colaborar para um 

ambiente pacífico e democrático 

na minha escola?
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Cenário

O cenário faz parte da mensagem, pois agrega conteúdo ao vídeo e tem de estar de acordo com o 

que se deseja transmitir. Entretanto, a não ser que seja esse o objetivo, o cenário não pode nem deve 

chamar mais atenção do que quem estiver diante da câmera.

Sendo assim, o cenário pode ser neutro (por exemplo, um narrador perto de uma janela ou mesmo 

uma parede branca) ou temático (quando o assunto for mais específico e existir a possibilidade de 

trazer isso para o cenário). Essa é uma ocasião propícia para abusar da criatividade.

Movimento

Mas como fazer um vídeo interessante e dinâmico para quem assiste a ele? É preciso aproveitar a 

linguagem audiovisual do movimento e fazer várias tomadas de cena, filmar pessoas andando, apre-

sentar deslocamentos de um espaço para outro, captar ângulos diferentes, realizar cortes entre as 

cenas, utilizar algum tipo de transição de uma cena para a outra, usar mais de uma câmera, alternando 

os focos.

Captação de áudio e trilha sonora

Imagem e som trabalham em conjunto em uma boa produção audiovisual. Por isso, é importante ter 

atenção ao fazer a captação de áudio das filmagens: o tom de voz precisa ser claro e firme. Não falar 

baixo demais, o que impossibilitaria a compreensão, nem tampouco gritar, porque isso viria a inco-

modar quem assistisse ao vídeo. 

Se for ser colocada uma trilha sonora no vídeo, ela não pode chamar mais atenção do que a fala de 

quem transmite a informação principal. O ideal são músicas suaves e com volume discreto, em tom 

mais baixo que o da voz do narrador.

Enquadramento

Para que o enquadramento seja bem-feito, deve-se garantir que não se esteja demasiadamente afas-

tado nem próximo demais do ponto de interesse que está aparecendo no vídeo.

De acordo com o resultado pretendido, existem alguns planos de enquadramento e alguns ângulos 

mais comuns. Conheça a seguir quais são eles.

Alguns planos de enquadramento

 Plano geral: torna evidente o apresentador inserido em um cenário, mas ainda é um plano aberto.

 Plano inteiro: mostra o apresentador da cabeça aos pés.

 Plano de conjunto: evidencia a interação entre dois ou mais apresentadores.
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Além da distância da 

câmera, é importante 

considerar os possíveis 

recortes podendo focar 

mais ou menos na 

pessoa ou no objeto a 

ser gravado.
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 Plano americano: enquadramento do apresentador até os joelhos.

 Plano médio: o apresentador é mostrado até a cintura.

 Primeiro plano: há o foco no rosto e nos ombros do apresentador.

 Close-up ou primeiríssimo primeiro plano: é o plano de enquadramento que chega mais próximo ao 

rosto do apresentador.

Alguns ângulos mais comuns

 Frontal: o apresentador é filmado de frente para a câmera.

 Perfil: o apresentador é filmado lateralmente pela câmera.

 De nuca: as costas do apresentador são filmadas pela câmera.

 Reto: uma linha reta é traçada pela câmera em direção ao apresentador.

Roteiro

Nunca, sob nenhuma hipótese, deve-se filmar primeiro e depois “ver o que é possível fazer” com as 

imagens. Uma vez que já se tem em mente a mensagem que se deseja passar, é necessário pensar 

em como transmiti-la. Somente então as imagens serão captadas, de acordo com o roteiro e o pla-

nejamento.

Por isso, a elaboração de um roteiro é indispensável, pois um roteiro de produção contém uma se-

quência coerente de intervenções para se fazer um vídeo, facilitando a organização de cada fase do 

processo produtivo.

Escrever o roteiro é fundamental para considerar o resultado do vídeo e assegurar que os recursos 

estão sendo utilizados com coerência dentro de um contexto, pois o roteiro de um vídeo é uma fase 

da produção que segue uma organização em ordem lógica das informações e das operações dele.

1  Agora, você e os colegas devem planejar e construir o roteiro do 

vídeo para executar a gravação dele, de acordo com as seguintes 

orientações:

 Informações gerais, como data, local da gravação e pessoas envolvidas 

precisam compor o cabeçalho do roteiro de um vídeo, pois são dados 

importantes para facilitar o gerenciamento do processo produtivo dele.

 O roteiro do vídeo pode ser escrito em formato de texto sequencial ou com as informações orga-

nizadas em um quadro composto de linhas e colunas. Independentemente da maneira que se fizer 

o roteiro, as cenas precisam ser numeradas e os possíveis enquadramentos precisam ser descritos, 

bem como devem constar os efeitos sonoros e musicais e a parte falada. Uma breve descrição do 

que o espectador vai ver em cada cena também precisa ser incluída e sugestões de legendas ou 

animações a serem incluídas na cena também podem e devem ser detalhadas.

 Organizem-se em uma roda de conversa. Este é o momento de todos oferecerem as colaborações 

que identificaram ao rever os subprodutos na etapa anterior.

 O professor pode contribuir com vocês anotando no quadro tudo que for argumentado nessa roda 

de conversa.

 Um colega pode ser eleito para copiar do quadro tudo que for planejado em conjunto. Outro é 

escolhido para digitar em um software de edição de textos o roteiro. Por fim, vocês e o professor 

combinam uma data para revisar o texto do roteiro.

Não escreva no livro.

Nesta atividade, você 

vai precisar de:

 dispositivo eletrônico 

com software de edição 

de textos instalado.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 1 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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A seguir é apresentada uma sugestão de modelo para a construção do roteiro do vídeo de vocês. 

INFORMAÇÕES GERAIS

Título do vídeo: 

Data:  /  /                                 Local: 

Pessoas envolvidas: 

CENÁRIO
MOVIMENTO 

(enquadramentos 
e ângulos)

ÁUDIO IMAGEM ARTE

Para 
organizar a 
sequência 

de gravação, 
é importante 
numerar as 

cenas.

Descreva os 
enquadramentos 

e ângulos que 
podem ser 

utilizados para 
que as imagens já 
sejam capturadas 

do modo mais 
adequado.

É importante planejar também 
o que será falado nas cenas e 
os efeitos sonoros e musicais 
que serão empregados. Para 
isso, deve-se descrever o que 
se pensa falar e os momentos 

em que a música tema de 
fundo entra e sai ou que tem 

volume mais alto ou mais 
baixo, bem como os efeitos 

sonoros específicos que 
devem fazer parte do roteiro.

Descrever 
em 

detalhes as 
imagens e 
os cenários 
previstos 
para cada 

cena.

Registrar a descrição 
de efeitos gráficos, 
como textos que 

podem ser compostos 
de grafismos 

integrados às imagens 
de maneira que 

ressaltem alguma ideia 
principal que se quer 

reforçar na fala do 
apresentador.

2  Depois do roteiro pronto, em data e local preestabelecidos, gravem o vídeo.

Apresentação: produto final

Chegou o momento de realizar o evento de apresentação para toda a escola do produto final deste 

projeto: a campanha de promoção da Cultura de Paz na escola com o objetivo de difundir “boas 

práticas”.

Após ter planejado a campanha, apresentar neste evento as ações que a integram (vídeo e atividades 

culturais e esportivas) adquire mais potencial e relevância para contribuir com uma quantidade cada 

vez maior de pessoas, e essa apresentação requer de vocês maior responsabilidade.

Tendo em vista essa responsabilidade e a melhor qualidade de realização do evento, algumas orien-

tações básicas e dicas que podem garantir um resultado muito mais bem elaborado serão descritas a 

seguir para que vocês se organizem. Acompanhe-as atentamente.

 Na véspera do evento, é importante verificar se todos os ambientes que serão utilizados estão limpos e 

organizados.

 Equipamentos eletrônicos também devem ser checados: se estão montados e funcionando.

 Os estudantes responsáveis pela apresentação do evento devem ter seus argumentos e falas preparados 

para mediar o andamento do evento.

 No dia do evento, um estudante deve monitorar o tempo total para a realização de cada atividade a fim 

de que não ocorram atrasos.

 Tirar fotografia no dia do evento garante que esse registro possa ser compartilhado com a comunidade 

externa.

Por fim, registre suas impressões sobre o evento que realizaram, ressaltando o que 

sensibilizou você: promoveu autoconhecimento? Trouxe reflexão? Redija um relato 

pessoal sobre o que você pensa a respeito disso.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a campanha de promoção da Cultura de Paz na escola.
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Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 2 nas Orientações específicas deste Manual.
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AVALIAÇÃO

O projeto Conflitos na escola permitiu a você fazer pesquisas bibliográficas e pesquisas estatísticas e 

conhecer alguns aspectos da Teoria dos Jogos com o objetivo de organizar uma campanha na escola 

para motivar as pessoas a resolver conflitos com base em soluções cooperativas. 

Retome seu processofólio, relendo os relatos, observando as fotografias, os esquemas e outros mate-

riais que tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

Após rever seus registros, responda: Quais os aspectos deles que você acha que poderia ter desenvolvido 

melhor?

Retorne à abertura deste projeto e releia os objetivos que foram apresentados. Você conseguiu atingi-

-los? Responda escolhendo entre uma destas três opções: sim, não ou parcialmente atingidos. Justifique 

o porquê dessa resposta.

Um primeiro aspecto a ser avaliado é o cronograma: você respeitou os prazos designados para realizar as 

tarefas?

Outro critério a ser considerado está relacionado à qualidade do material produzido e entregue por você 

ao grupo no desenvolvimento do projeto. Você se dedicou a entregar produções bem-feitas ou a qua-

lidade foi inferior ao esperado, atitude que impactou na produção geral das atividades em grupo? Seja 

honesto consigo mesmo e não responda com base na subjetividade.

Quais das suas características pessoais mais colaboraram para o desenvolvimento do projeto e a constru-

ção do produto final?

Que atitudes diferentes você teria no desenvolvimento deste projeto integrador ou na participação em 

um próximo?

Ao longo do desenvolvimento do projeto, você foi proativo, buscando pensar quais seriam os próximos 

passos e como o grupo poderia proceder?

As atividades realizadas com a turma toda concretizaram resultados de consensos, com base no diálogo 

respeitoso e na comunicação não agressiva?

As opiniões discordantes foram acolhidas e apresentadas de modo construtivo como oportunidade de 

ampliação para o repertório pessoal?

Quais conhecimentos matemáticos você conseguiu articular à construção e execução das etapas deste 

projeto integrador?

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta seção nas Orientações específicas deste Manual.

stockphoto-graf/Shutterstock
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 Você já observou a quantid
ade de lix

o 

gerado em um dia de sua vida? Se sim, já
 

percebeu quanto desse lix
o é composto 

de resíduos plásticos?

 Já consumiu algum produto que veio em 

uma embalagem plástica que você tenha 

descarta
do logo após abri-l

o?

 Já refletiu sobre o destino dado a essas 

embalagens plásticas?

Por ano, mais de 8 milhões de 

toneladas de plástico
 chegam aos 

oceanos. É
 como se, 

a cada minu-

to, a carga de um caminhão de 

lixo
 cheio de plástico

 fosse 
despe-

jada no mar. As maiores 
fontes 

desse
 lixo

 marinho são os plásti-

cos desca
rtáveis

 e a
s m

icro
esfe

ras 

de polieti
leno utiliz

adas na pro-

dução de co
smétic

os.

Organização das Nações U
nidas 

(ONU). O
NU lança campanha contra 

poluição dos oceanos provocada por 

consumo de plástic
o. D

isponível 
em: 

https://
nacoesunidas.org/onu-lanca-

campanha-contra-poluicao-dos-

oceanos-provocada-por-co
nsumo-de-

plastico
/. A

cess
o em

: 15 jan. 2020.

COMO PODEMOS CONTRIBUIR 

PARA A DIMINUIÇÃO DO 

CONSUMO DE PLÁSTICO NA 

COMUNIDADE EM QUE 

VIVEMOS?

A PRE SENÇA DE PLÁSTICOS NOS 

OCEANOS: UM PROBLEMA MUNDIAL

PROJETO 5

Cerca de 10
0 mil a

nimais marinhos morre
m 

todos os anos por causa da poluição por 

resíduos plástic
os. A

lém de fic
arem presos 

nos plástic
os, alguns animais confundem 

sacolas e outro
s pedaços de plástic

os com 

comida e os ingerem. 

Rich Carey/Shutterstock
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INTRODUÇÃO

O plástico é uma invenção humana que pode beneficiar a sociedade em di-

versos aspectos, entretanto, a forma como as indústrias e a sociedade civil 

lidam com seu descarte pode gerar diversos problemas. Esse processo tem 

suscitado diversas questões ambientais, como o excesso de plástico encon-

trado nos oceanos do mundo todo.

Neste projeto, você e os colegas serão convidados a entender melhor o im-

pacto causado pelo descarte inadequado de plásticos no meio ambiente, 

principalmente nos oceanos, e a contribuir para a melhoria dessa realidade 

por meio da criação de um protótipo de um equipamento ou produto que 

contribua para a diminuição de resíduos plásticos descartados na comunida-

de onde vivem.
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JUSTIFICATIVA

No dia a dia, apesar de termos contato constante com materiais que podem poluir o meio ambiente, como os 

plásticos, nem sempre temos consciência do dano que eles podem causar na natureza e do destino dado a 

eles após serem descartados. 

Esse é um problema social que ocorre em diversos países. É importante conscientizar as pessoas sobre o 

descarte adequado de resíduos e o impacto que o descarte inadequado deles pode causar no mundo. Por 

isso, muitas ações têm sido desenvolvidas visando a conscientização e a busca por soluções locais e globais 

para esse problema.

OBJETIVOS

Pesquisar e criar ações de conscientização na comunidade sobre o uso e o descarte de 

plásticos no meio ambiente.

Refletir sobre a importância da manutenção e conservação do meio ambiente.

Conhecer o trajeto percorrido pelos resíduos plásticos descartados na comunidade onde vivo.

Desenvolver e demonstrar o funcionamento de um protótipo que possa ser utilizado na 

comunidade local.

Ficha técnica do projeto

 Produto final: Protótipo construído por você e seus 
colegas.

 Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

 Competências Gerais da BNCC: 1, 2, 4 e 7.

 Competências Específicas da área de Matemática e suas 
Tecnologias: 2 e 3.

 Competências Específicas da área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias: 2 e 3.

 Habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias: 
EM13MAT201, EM13MAT302 e EM13MAT315.

 Habilidades de outras áreas do conhecimento: 
EM13CNT206 e EM13CNT307.

Etapa 1: Compreendendo a presença de plásticos nos oceanos como um problema mundial

Etapa 2: A importância das ações individuais no panorama global

Etapa 3: A investigação do problema: busca por informações locais

Etapa 4: Maneiras criativas de substituir o plástico

Etapa 5: Criação de um protótipo

Etapa 6: A socialização dos protótipos criados

Avaliação

PLANO DE AÇÃO
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ETAPA 1
Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7 e da habilidade EM13CNT206.

1  Você já leu ou ouviu alguma dessas 

afirmações em meios de comunicação?

2  Alguma dessas informações soa fal-

sa para você? Discuta com sua turma 

quais das afirmações chamou mais a 

sua atenção.

Resposta pessoal.

Leia sugestões de encaminha-
mento para o trabalho com a ati-
vidade 2 nas Orientações espe-
cíficas deste Manual.

FICA A DICA!

O documentário Oceanos de plástico (2016) mostra 

o impacto da presença de plásticos nos oceanos e os 

danos causados à fauna e à flora. Foi desenvolvido 

pela Plastic Ocean Foundation, uma organização 

britânica cujo objetivo é sugerir soluções para esse 

problema no mundo.

 Compreendendo a presença de plásticos nos oceanos como 
um problema mundial

Você sabe dizer o que acontece com o plástico das embalagens que você descarta? Todos os 

tipos de plástico são recicláveis?

Leia as afirmações abaixo.

2.  Se contabilizarmos todo 
o plástico produzido até 
o ano 2000 no mundo, 
o resultado equivalerá à 
quantidade de plástico 
produzido desde 2000 
até por volta do ano 
2020.

3. É possível 
estimar que 

mais de um terço 
da quantidade de 

resíduos plásticos não 
foi adequadamente 
descartado e acabou na 
natureza, tanto como 
poluição terrestre como 
poluição de água 
doce ou marinha. 

4.  4% de todo o óleo 
e gás produzidos 
no mundo é usado 
na produção de 
plásticos.

7.  Atualmente, 
apenas 20% dos 
resíduos plásticos 
são recolhidos 
para reciclagem.

6.  Até 2030, se o ritmo 
de produção de 
plástico for mantido, 
a quantidade de 
poluição plástica no 
mundo vai dobrar. Os 
oceanos serão os mais 
visivelmente afetados.
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1.  80% da poluição 
plástica dos 
oceanos 
é originada em 
terra. 

5.  Se o plástico 
descartável (que 
possui vida útil igual ou 
inferior a um ano) for 
eliminado, a demanda 
pela utilização de 
plásticos tenderá a cair 
em até 40% ainda em 
2030.

Não escreva no livro.
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Todas essas afirmações foram baseadas no relatório Solucionar a poluição plástica da organização 

World Wildlife Fund (WWF, Fundo Mundial da Natureza, em português). Estudos de várias regiões 

do mundo compõem esse relatório e mostram o real impacto da geração de resíduos plásticos no 

planeta. 

Esse tipo de pesquisa leva a algumas questões importantes no contexto contemporâneo: Por que a 

geração de resíduos plásticos encontrados nos oceanos atualmente é um problema mundial? Como 

é possível contribuir local e globalmente para a eliminação ou a diminuição da presença de resíduos 

plásticos nos oceanos? Por que todas as pessoas, incluindo as que não vivem próximo a cidades lito-

râneas, devem se preocupar com a contaminação causada por esses resíduos em terra e nos oceanos? 

Como essa poluição afeta cada um de nós? 

3  Para saber mais sobre cada um dos tópicos mencionados, associe cada frase a seguir com uma 

das afirmações listadas na página anterior.

a) O descarte inadequado de produtos plásticos na costa de continentes contribui para a poluição dos 

oceanos, uma vez que as ações de subida e descida das marés, aliadas ao descarte incorreto de 

plástico diretamente nos mares, resultam em oceanos poluídos por resíduos plásticos.

b) Em razão da produção de plástico ter um baixo custo e de ele apresentar diversas possibilidades de 

aplicação na indústria, o aumento de sua produção e do uso de materiais plásticos vem crescendo 

exponencialmente. A maior parte desses materiais é consumida em países de alta ou média renda. 

c) Muitos tipos de plástico, depois de reciclados, não podem ser utilizados para fins específicos, como 

na indústria alimentícia, por risco à saúde ou à segurança. Esses materiais poderiam ser usados para 

outros fins, mas o baixo custo de fabricação de novos produtos plásticos faz com o que os recicla-

dos sejam, frequentemente, dispensados. Os custos de coleta, separação e posterior reciclagem 

também contribuem para que o total de plástico efetivamente reciclado seja baixo.

d) Como o tratamento dos resíduos tem sido pouco estimulado e não é tão lucrativo para as indústrias 

quanto a produção do plástico virgem, a poluição nos oceanos tende a continuar crescendo cada 

vez mais, ameaçando animais e vegetais. 

e) A má gestão dos resíduos plásticos, aliada ao alto consumo desses materiais, considerando que 

muitos são descartados após um curto período de uso, faz com que o destino dado não seja o ade-

quado, contaminando o solo e as águas.

f) O aumento da produção do plástico no mundo exige matéria-prima para as indústrias produzirem 

o que o mercado está disposto a consumir. Algumas dessas matérias-primas são recursos naturais 

finitos que, quando usados, poluem o meio ambiente.

g) Grande parte do plástico usado em produtos consumidos pelo ser humano tem vida útil muito curta. 

A facilidade de uso e o descarte inadequado fazem com que o consumo aumente, elevando tam-

bém a poluição do meio ambiente. Diminuir o uso cotidiano do plástico, em especial daquele que é 

utilizado apenas uma vez ou por tempo inferior a um ano, pode contribuir substancialmente para a 

diminuição da fabricação de material plástico nos próximos anos.

Afirmação 2. Os aspectos citados contribuem para o desenvolvimento de produtos feitos de plástico descartável. 

Afirmação 7. Foram apontados argumentos para tentar justificar a baixa porcentagem de reciclagem de resíduos plásticos. 

Afirmação 6. Relaciona a manutenção da produção do plástico virgem, 
que é mais lucrativo para as indústrias, com a poluição nos oceanos.

Afirmação 3. Relaciona a má gestão dos resíduos com a 
poluição dos solos e das águas doce e salgada.

Afirmação 4. Menciona recursos naturais usa-
dos na produção de plástico.

Afirmação 5. Menciona a redução do consumo de plásticos.

3) a.  Afirmação 1. Aqui são mencionados o descarte inadequado na costa de continentes e a ligação com a produção da poluição plás-
tica originada em terra.

Tunatura/aastock/schab/Shutterstock

Não escreva no livro.
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O atol de Midway (ilha de Midway), no oceano Pacífico, distante cerca de 2 mil quilômetros das ilhas 

que compõem o Havaí (EUA), recebe esse nome por estar aproximadamente no ponto médio entre a 

cidade de São Francisco (EUA) e a cidade de Tóquio (Japão).

Esse atol, embora praticamente inabitado por humanos, é conhecido por ser o lar de dezenas de es-

pécies de pássaros, em particular algumas espécies nativas de albatrozes. O local é considerado uma 

área de reserva natural desde 1988.

Mesmo não havendo uma população humana significativa habitando a ilha atualmente, ela sofre efei-

tos profundos da poluição causada por resíduos plásticos. Os pássaros, principalmente, são as maio-

res vítimas das 20 toneladas de plástico que chegam anualmente ao local.

Os albatrozes confundem pequenos resíduos plásticos coloridos com animais marinhos, como peixes 

e lulas, e acabam alimentando seus filhotes com esses objetos.

Pesquisas com os pássaros da região encontraram fragmentos de plástico no sistema digestório de 

praticamente todos os indivíduos estudados, e concluíram ainda que aproximadamente um terço dos 

filhotes morre em virtude dessa ingestão.

FICA A DICA!

Os registros do fotógrafo Chris Jordan mostram que um dos objetos mais confundidos com comida pelos 

albatrozes são tampinhas de garrafas plásticas. Elas podem ser vistas em praticamente todas as fotos 

de animais mortos da região. A galeria virtual de fotos de Chris Jordan pode ser acessada no site: http://

chrisjordan.com/gallery/midway/. Acesso em: 22 jan. 2020.

Ave carregando uma 

embalagem plástica. 

Nesta atividade, você 

vai precisar de:

 dispositivo eletrônico 
com acesso a mapas.

O fotógrafo Chris Jordan registrou em imagens 

o que tem ocorrido no atol de Midway. Ele 

também produziu uma série para divulgar para a 

população mundial o impacto provocado pelos 

resíduos plásticos, já que dentro do estômago de 

pássaros mortos dessa região foram encontrados 

resíduos plásticos vindos de diversos países.

VOCÊ SABIA?

4  Acesse um aplicativo de mapas eletrônicos e localize o atol de Mi-

dway. Utilize a ferramenta de medição de distância e obtenha, apro-

ximadamente, quantos quilômetros uma tampinha de garrafa PET 

precisaria viajar, supondo que percorresse um caminho em linha 

reta, da costa do Japão até essa localização. Qual seria a distância 

aproximada se esse resíduo fosse descartado em uma praia do estado da Califórnia, nos Estados 

Unidos, supondo também que viajasse em linha reta?
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Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 4 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Se o atol de Midway é tão isolado geograficamente, e hoje é um local quase não habitado pelo ser 

humano, como explicar que nele haja um acúmulo tão grande de resíduos plásticos?

Infelizmente, esse não é um fenômeno exclusivo desse atol. Um dos motivos para o lixo se acumular 

nessa região, que fica tão distante dos continentes, são as correntes marinhas, causadas principal-

mente pela força dos ventos, que carregam resíduos plásticos por milhares de quilômetros. Algumas 

dessas correntes são circulares, e recebem o nome de giro oceânico.

O atol de Midway está inserido no chamado giro oceânico do Pacífico Norte, um dos maiores giros 

oceânicos do mundo, ocupando uma área de aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadra-

dos. Essa corrente marinha tem sentido circular horário, e acaba por confinar resíduos de plástico e 

outros detritos.

A região interna desse giro do Pacífico Norte é conhecida como Grande Porção de Lixo do Pacífico, 

já que se estima que a concentração de plástico no local chegue a 100 quilogramas por quilômetro 

quadrado nas áreas mais centrais.

Capricórnio

Equador

Trópico de Capricórnio

Trópico de Câncer

Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico
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Estima-se que a região da Grande Porção de Lixo do Pacífico abrigue 1,8 trilhão de fragmentos plásticos.

Inicie seu processofólio anotando a questão geradora e as informações que julgar mais interessantes entre 

as que você estudou até o momento. 

Registre os aspectos mais importantes das discussões feitas com a turma e o texto elaborado na atividade 

anterior, as informações que você aprendeu a respeito da poluição causada pelos resíduos plásticos e a 

influência que você e sua comunidade podem ter sobre a poluição global. 

PROCESSOFÓLIO

5  Você acha que os resíduos plásticos descartados por você e sua comunidade têm influência na 

poluição global? Discuta o tópico com a turma, levando em conta o que foi estudado nesta etapa. 

Depois, elabore um breve texto com as conclusões a que você e seus colegas chegaram.
Resposta pessoal.

Em 2017 foi enviada uma petição à Organização das Nações Unidas (ONU) para que a região da Grande 

Porção de Lixo do Pacífico fosse reconhecida como um país, com o intuito de ganhar força na luta contra o 

crescente aumento da poluição no local e facilitar a implementação de políticas globais de defesa ambiental.

VOCÊ SABIA?
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 5 nas Orientações específicas 
deste Manual.

Não escreva no livro.

O subproduto desta etapa é o texto elaborado pelos estudantes na atividade 5.
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ETAPA 2

 A importância das ações individuais no panorama global

Você conhece alguma iniciativa cujo objetivo é conscientizar, combater ou contribuir com a me-

lhoria do ecossistema terrestre? Mais especificamente, você já ouviu falar sobre ações voltadas 

para a conscientização ou que contribuam com soluções para o problema dos resíduos plásticos 

no mundo?

Existem muitas ações em escala glo-

bal sendo realizadas com o intuito de 

diminuir a geração de resíduos plásti-

cos. Nas últimas décadas, com o cres-

cimento desenfreado da produção de 

produtos plásticos, em particular os de 

uso rápido, alguns países vêm toman-

do atitudes consideradas, por vezes, 

radicais, para a diminuição da poluição 

causada pelo plástico.

A Itália foi o primeiro país europeu a 

proibir o uso das sacolas plásticas de 

polietileno, evitando, só nessa nação, o descarte anual de 20 bilhões de sacolas desse tipo. Outros 

países, como Índia, China, África do Sul, Bangladesh, Quênia e Ruanda, têm legislações parecidas. 

Veja no mapa abaixo a projeção para 2025 de resíduos plásticos mal administrados globalmente.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7.
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Our world in Data. Disponível em: https://ourworldindata.org/plasticpollution. Acesso: em 19 fev. 2020.

 Porcentagem de resíduo plástico não reciclado em cada país –  

projeção para 2025
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Alguns municípios brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, também têm legisla-

ções proibindo ou restringindo o uso de sacolas plásticas descartáveis pelo comércio. Independente-

mente disso, porém, o uso de sacolas reutilizáveis ou de tecido já é um hábito de muitas pessoas por 

uma questão individual de conscientização.

Medidas individuais podem ter um impacto muito relevante, senão maior, do que campanhas em 

grande escala. De fato, se não houver um processo de conscientização e uma mudança nos hábitos 

individuais, as ações em grande escala podem se tornar completamente ineficazes.

Em 2012, um grupo de jovens participou da Rio120, uma conferência da ONU em Desenvolvimento 

Sustentável. Essa participação levou à posterior criação de uma Organização Não Governamental 

(ONG) chamada Engajamundo.

O objetivo do Engajamundo é levar a conscientização ambiental a outros jovens, para que se inicie 

com eles uma mudança interna cujo exemplo estimule uma mudança na comunidade.

Impactos profundos já foram realizados no mundo partindo de ações que começaram individualmen-

te, até mesmo por crianças.

Ryan Hreljac

Ryan Hreljac, com apenas 6 anos, aprendeu em uma aula na escola 

que milhares de crianças no continente africano não tinham acesso 

a água limpa. A professora de Ryan lhe disse que custava, na épo-

ca, cerca de 70 dólares americanos para que uma ONG conseguis-

se construir um poço artesiano para alguma comunidade africana.

O garoto pediu o valor para a mãe dele, porém ela disse que ele 

teria que ajudar fazendo serviços domésticos em casa, e foi o que 

Ryan fez pelos 4 meses seguintes. Contudo, ao chegar à ONG com 

os 70 dólares, a organização informou que esse valor era o suficiente 

para cobrir apenas os gastos com a bomba de água, porém a perfu-

ração do poço custaria outros 2 mil dólares.

Iniciou-se, então, uma campanha incluindo a família e o bairro onde Ryan morava e, aproximadamente 

dois anos depois, o poço foi inaugurado na Angolo Primary School, em Uganda.

Até o início de 2020, Ryan continuava atuando na fundação Ryan’s Well (Poço de Ryan, em tradução livre), 

responsável por já ter levado água limpa a mais de 1 milhão de pessoas em diferentes países do mundo.

Miranda Wang e Jeanny Yao

Após uma visita a um lixão cheio de plásticos, as jovens Miranda e Jeanny decidiram contribuir para a 

diminuição de plásticos procurando uma solução para a contaminação do solo que pode ocorrer da 

decomposição do plástico.

Na produção de plásticos, o composto ftalato é adicionado 

para que o material fique mais maleável. À medida que plásti-

cos se decompõem lentamente, esse composto entra em con-

tato com o solo e com a água, contaminando-os e potencial-

mente causando danos ao meio ambiente e à saúde humana.

Depois de muita pesquisa, Miranda e Jeanny descobriram 

uma bactéria capaz de degradar naturalmente esse compos-

to, permitindo então a decomposição segura de plásticos.

Em visita a Uganda, Ryan Hreljac 

conhece um dos moradores 

favorecido pela construção dos poços 

artesianos. Fotografia de 2000.

A dupla continua trabalhando para desenvolver 

bactérias decompositoras de plástico mais 

eficazes e rápidas.
NatalieIme/Shutterstock
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Paloma Costa Oliveira

A jovem socioambientalista brasileira Paloma Costa Oli-

veira cursava Direito em 2015  quando iniciou um estágio 

no Instituto Socioambiental (ISA), organização sem fins 

lucrativos que visa propor soluções de forma integrada a 

questões sociais e ambientais. Tornou-se assessora desse 

instituto em 2018.

Em 2016, fez um intercâmbio para estudar mudanças cli-

máticas na Universidade Nacional do Chile e, em 2017, foi 

convidada por dois colegas para integrar a ONG Enga-

jamundo.

Em 2018, pelo Engajamundo, Paloma foi responsável por 

uma das instalações do Fórum Mundial da Água. Além dis-

so, criou com um amigo o projeto Ciclimáticos, por meio do 

qual já pedalaram mais de 500 quilômetros pelo Brasil para 

registrar e divulgar iniciativas sobre mudanças climáticas.

Em 2018, pelo Engajamundo, Paloma foi responsável por 

uma das instalações do Fórum Mundial da Água. Além dis-

so, criou com um amigo o projeto Ciclimáticos, por meio do 

qual já pedalaram mais de 500 quilômetros pelo Brasil para Paloma Costa Oliveira, fotografia de 2019, em 

Nova York (Estados Unidos). 

FICA A DICA!

Para assistir ao discurso de Paloma na abertura da Cúpula de Ação Climática da ONU em 2019, acesse o site: 

https://youtube.com/watch?v=P9QzCLYamDQ. Acesso em: 19 jan. 2020.

Nele, Paloma fala sobre o impacto da crise climática nas comunidades indígenas tradicionais e em outros 

grupos minoritários, além de cobrar ações e comprometimento dos líderes de países na luta e no combate ao 

aquecimento global. 

Em julho de 2019, Paloma foi selecionada para participar da reunião preparatória sobre mudanças 

climáticas da ONU, realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Depois, ajudou a secretá-

ria-geral de Juventude da ONU a escolher os cem jovens que participariam da nova reunião sobre o 

assunto em Nova York. A jovem brasileira integrou a mesa de abertura da Cúpula de Ação Climática 

da ONU com o secretário-geral da organização, António Guterres, e a jovem ativista sueca Greta 

Thunberg.

Paloma na sede da ONU em 

Nova York (Estados Unidos), 

durante a Cúpula de Ação 

Climática da ONU, em 2019, 

com a ativista Greta Thunberg.

Em julho de 2019, Paloma foi selecionada para participar da reunião preparatória sobre mudanças 

climáticas da ONU, realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Depois, ajudou a secretá-

ria-geral de Juventude da ONU a escolher os cem jovens que participariam da nova reunião sobre o 

assunto em Nova York. A jovem brasileira integrou a mesa de abertura da Cúpula de Ação Climática 

da ONU com o secretário-geral da organização, António Guterres, e a jovem ativista sueca Greta 
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Boyan Slat

Boyan Slat ficou conhecido quando tinha 18 

anos por inventar um equipamento para ajudar 

na coleta de plástico dos oceanos. Mesmo depois 

de adulto, o holandês continua determinado na 

luta para limpar os oceanos e livrá-los da presen-

ça dos resíduos plásticos. 

Após o desenvolvimento do equipamento, Boyan 

fundou a The Ocean Cleanup (A Limpadora de 

Oceanos, em tradução livre), empresa que tem 

por objetivo limpar os oceanos. Para isso, criou a 

máquina chamada The Interceptor (O Intercepta-

dor, em tradução livre), capaz de coletar plástico 

dos oceanos utilizando somente energia solar e que 

funciona sem a emissão de fumaça. 

por objetivo limpar os oceanos. Para isso, criou a 

máquina chamada The Interceptor (O Intercepta-

dor, em tradução livre), capaz de coletar plástico 

dos oceanos utilizando somente energia solar e que 

O holandês Boyan Slat, fundador da empresa 
The Ocean Cleanup. Fotografia de 2017.

Máquina The Interceptor

em funcionamento no 

rio Klang, na Malásia. 

Fotografia de 2020.

Essa máquina já conseguiu retirar 

pelo menos 7 toneladas de resíduos 

plásticos dos oceanos. Para isso, 

Boyan se concentrou em pesquisar 

e estudar o que chamou de 5 pon-

tos de acúmulo de lixo e a conver-

gência das correntes marítimas, 

que fazem com que os resíduos 

se acumulem em pontos espe-

cíficos dos oceanos. O objetivo 

dele é retirar 90% do plástico 

dos oceanos até 2040.

FICA A DICA!

No TED Talks: Como os oceanos podem se limpar sozinhos, Boyan fala sobre sua motivação, seu objetivo e 

também como pretende colocar sua ideia em prática. Disponível em: https://youtube.com/watch?v=ROW9F-

c0kIQ. Acesso em: 19 jan. 2020.

Dica: Caso necessário, ative as legendas em português.

Com capacidade de extração de 50 a 80 mil quilos de lixo por dia, a ideia é que o equipamento fun-

cione em rios e colete resíduos plásticos antes que eles cheguem aos oceanos. A iniciativa já está 

funcionando na Indonésia e na Malásia.
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Najmi Arif/Shutterstock

153

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto5_142a171_LA.indd   153PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto5_142a171_LA.indd   153 2/21/20   11:27 AM2/21/20   11:27 AM



Iniciativas individuais vindas de jovens preocupados com o futuro do planeta e com sua conservação 

foram fundamentais para mudar a vida de milhões de pessoas no mundo. Eles começaram com ideias 

que foram implementadas em pequena escala, mas com potencial para crescer, visando alcançar no-

vas pessoas e agregarem-nas ao mesmo objetivo.

Inclua no processofólio as informações que você considera mais importantes entre as discutidas na 

atividade 3. Inclua ainda a pesquisa realizada para a elaboração do seminário apresentado para o restante 

da turma. Não se esqueça de registrar todas as fontes utilizadas na pesquisa.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a elaboração de um dossiê com dados e informações obtidos das pesquisas realizadas e socializadas por 
todos os grupos da turma.

O rio Tietê, localizado no estado de São Paulo, é um dos grandes exemplos de poluição de rios no Brasil. Embora ele tenha 

alguns trechos menos poluídos, sobretudo em locais mais afastados da região metropolitana do município de São Paulo, em 

suas áreas mais poluídas a oxigenação da água chega a 0%, o que impede a sobrevivência de qualquer tipo de vida aquática.

1  Você conhece outras ações que tenham como objetivo ajudar a retirar resíduos plásticos de cór-

regos, rios ou oceanos? 

2  A cidade em que você reside possui algum córrego ou rio poluído? Pesquise o rio mais próximo 

da sua residência que tenha problemas de poluição por resíduos plásticos e verifique se alguma 

ação já foi realizada para diminuir ou eliminar esse problema.

3  Converse com os colegas sobre o que você pensa a respeito das ações realizadas pelas pessoas 

citadas nesta etapa do projeto. Liste pontos positivos das ações de cada uma delas e aspectos 

que as diferenciam entre si.

4  Forme um grupo com até 4 colegas para pesquisar outras iniciativas globais ou locais de pes-

soas, empresas ou ONGs que visem contribuir para a solução de problemas ambientais. Depois, 

escolham duas para compartilhar com os colegas, citando as referências de onde as informações 

mencionadas foram obtidas. 

5  Organizem um seminário com o conteúdo pesquisado na atividade anterior e apresentem-no 

para o restante da turma.

Resposta pessoal.

Resposta de acordo com onde 
o estudante reside.

Respostas pessoais. 

N. Antoine/Shutterstock

Não escreva no livro. Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 1 a 5 nas Orienta•›es espec’ficas 
deste Manual.
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ETAPA 3

 A investigação do problema: busca por informações locais

Você deve estar se perguntando: Qual é a relação entre resíduos plásticos descartados no con-

tinente e resíduos plásticos encontrados nos oceanos? Você sabe qual é o trajeto percorrido por 

esses resíduos após serem descartados?

Segundo a ONU, 80% da poluição marinha é originada em terra e, aproximadamente, 13 milhões 

de toneladas de resíduos plásticos chegam até os oceanos por ano. Parte desses resíduos provém 

de rios, que os transportam dos municípios e campos até o oceano.

Impulsionada por esses dados, em 2018, a ONU Meio Ambiente criou a 

iniciativa “Rios limpos para mares limpos”, cujo objetivo era evitar que 

os resíduos plásticos provenientes dos rios chegassem aos oceanos. A 

iniciativa também tinha o intuito de integrar a Amazônia ao combate à 

poluição plástica, garantindo ao mesmo tempo a preservação de rios, 

igarapés e outros afluentes da região.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7 e das habilidades EM13MAT315 e EM13CNT206.

Garrafas e sacolas de plástico poluindo rio na cidade de Atina, na região central da Itália. Fotografia de 2020.

IgarapŽ: pequeno 
rio ou canal estreito 
que só dá passagem 
a igaras ou pequenos 
barcos; riacho, 
ribeirão, ribeiro.

Dez rios do mundo carregam sozinhos mais de 90% dos resíduos plásticos que chegam aos oceanos. 

Os principais são: Yang-Tse (China), responsável pelo transporte de 1 469 481 toneladas de resíduos; 

Indo (Índia), que conduz 164 332 toneladas; Amarelo (China), 124 249 toneladas; Nilo (Egito), 84 792 

toneladas; e Níger (Guiné, Mali, Níger, Benim e Nigéria), que conduz 35 196 toneladas.

VOCÊ SABIA?

De acordo com o relatório divulgado em 2019 pelo Fundo Mundial da Natureza (WWF), o Brasil 

é o 4º maior produtor de plástico do mundo e recicla somente 2% do plástico produzido. Os pri-

meiros produtores são Estados Unidos, China e Índia, e suas taxas de reciclagem são 35%, 22% e 

6%, respectivamente. 

Segundo dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de resíduos plásticos produ-

zidos pela população brasileira são descartados de forma irregular.
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1  Observe o quadro abaixo, que mostra os principais ciclos de gestão de resíduos plásticos no mun-

do em 2016. Depois, responda às questões.

Observações: (1) Consideramos que todos os aterros em países de alta renda sejam regulamentados, conforme dados do 

relatório “What a Waste 2.0” do Banco Mundial; (2) Não considerando as perdas durante o processo de recuperação; (3) 

A não ser quando explicitamente especificados como aterros “regulamentados” ou “sanitários”, consideramos aterros em 

países de média-baixa ou baixa renda como não regulamentados ou não especificados. 

Informações obtidas em: DALBERG Advisors. Solucionar a poluição plástica: Transparência e responsabilização.  
Disponível em: jornalismosocioambiental.files.wordpress.com/2019/03/plastic_report_02-2019.pdf.  

Acesso em: 18 fev. 2020.

1b.  Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes concluam que são despejo a céu aberto, aterros não regulamentados e resíduos 

não coletados.

a) De acordo com o esquema apresentado acima, qual é o processo de gestão de resíduos plásticos 

predominante no mundo? 

b) Na sua opinião, quais desses processos de gestão de resíduos deveriam ser evitados para diminuir 

a possibilidade de resíduos plásticos chegarem a bueiros, rios e, consequentemente, aos oceanos?

c) Qualquer tipo de embalagem plástica pode ser reciclada? Você sabe o modo correto de descartá-

-las? Pesquise o modo correto de descartar diferentes tipos de resíduo plástico e compartilhe as 

descobertas com os colegas.

d) Pesquise se na região onde você vive há aterros regulamentados, cooperativas de reciclagem e in-

cineração industrial.

Aterros regulamentados.

Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes descubram que nem todos os 

tipos de embalagem plástica podem ser reciclados.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Processo  

de gestão
Descrição

% de resíduos plásticos  

gerados em 2016
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Aterros  

regulamentados1

•  Descarte em terra dos resíduos administrados 

com pouco ou nenhum pré-tratamento. A 

unidade cumpre com os requerimentos de 

monitoramento de gases, compactação e 

cobertura de solo
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Reciclagem2
•  Plásticos coletados da cadeia de resíduos e 

reprocessados em material secundário
20

Incineração 

industrial

•  Combustão do plástico em processo industrial 

controlado e fechado com a emissão de gases 

em conformidade com as regulamentações 

ambientais para emissões

15
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Despejo a céu 

aberto e outros

•  Plástico descartado diretamente em áreas de 

solo, água doce ou marinhas. Alternativamente, 

despejo nas ruas ou qualquer forma de gestão 

de resíduos não regulamentada, como queimas 

a céu aberto

14

3
7
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Aterros não 

regulamentados 

ou não 

especificados3

•  Ausência de controle das operações de descarte 

e falta de gestão do aterro
12

Resíduos não 

coletados

•  Plástico não resgatado do usuário final via 

sistema de coleta de resíduos e que não entra 

em um processo formal de gestão de resíduos

11
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Não escreva no livro.
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De acordo com a pesquisa Um mundo descartável: o desafio das embalagens e do lixo plástico, reali-

zada em 2019 e divulgada pela BCC na reportagem “Maioria dos brasileiros não sabe como funciona 

a reciclagem, diz pesquisa”, 54% dos brasileiros responderam que não entendem como funciona a 

coleta seletiva na região em que moram.

Nessa pesquisa, 65% dos brasileiros também responderam que todos os plásticos podem ser recicla-

dos, o que não é verdade. Alguns tipos de plástico não podem ser reciclados, por conter, por exemplo, 

adesivos e partes metalizadas.

Além disso, nessa mesma pesquisa, 68% dos brasileiros responderam que mudariam seus hábitos de 

compra e trocariam o local onde compram os produtos se isso acarretasse usar menos embalagens.

E você, sabe para onde vai o resíduo plástico que você descarta? Você tem conhecimento de ações 

realizadas por pessoas de sua comunidade que visem contribuir para a destinação correta de plásti-

cos ou para a diminuição de sua produção? 

O plástico é um dos resíduos com maior tempo médio de decomposição; leva, em média, 400 anos 

para se decompor. Daí, a importância de realizar o descarte correto e, sobretudo, diminuir a produção 

desse tipo de resíduo. 

O esquema apresentado a seguir mostra o ciclo de reciclagem de embalagens plásticas.

2  Em seu bairro há ações que contribuem para dar o destino correto aos resíduos plásticos gerados 

pelos moradores? Se sim, quais são elas? Se não existirem, quais são os motivos pelos quais você 

acredita que isso não ocorre?

3  Reúna-se com até quatro colegas e pesquisem para onde vai o resíduo plástico que é produzido 

no município ou bairro em que vocês vivem e por quais processos de gestão esse resíduo passa.

Resposta de acordo com o bairro onde o estudante mora.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.
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Alguns locais no Brasil sofrem bastante com o impacto dos resíduos há mui-

tos anos. Em 1989, Jorge Furtado dirigiu um documentário chamado Ilha das 

Flores – reconhecido mundialmente e vencedor de prêmios internacionais, 

como o Urso de Prata para curta-metragem no Festival de Berlim de 1990. 

Em 2019, esse documentário foi eleito o melhor curta brasileiro de todos os 

tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). 

Essa produção apresenta como a economia gera relações desiguais entre 

os seres humanos. Apesar de seu foco não ter sido o lixo plástico, no do-

cumentário é discutida a questão do descarte de lixo e é proposta uma 

reflexão sobre tudo o que é descartado por não servir mais à sociedade. 

5  Com base nas informações obtidas nas atividades anteriores, vocês acham que a população do 

município ou bairro onde vivem está conscientizada sobre a importância de se dar o destino cor-

reto aos resíduos plásticos utilizados por ela?

6  Vocês acham que, individualmente, as pessoas do município ou bairro onde vivem pensam na 

quantidade de resíduos plásticos que elas geram diariamente?

Para, de fato, responder a essas perguntas, seria necessário visitar locais e 

conversar com pessoas de sua comunidade sobre esse tema. Não é necessá-

rio que essas conversas sejam estruturadas em forma de questionários; elas 

podem ser conversas informais para identificar e pesquisar ações que talvez 

sejam executadas em seu entorno e você não conheça.

7  Com o auxílio do professor, planejem uma maneira de selecionar as pes-

soas, instituições ou empresas com as quais vocês desejam conversar, 

selecionando a melhor data e horário para isso. Depois, comparem as 

informações obtidas com as respostas das atividades 5 e 6.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Metade de todo o 

plástico produzido 

é projetado para ser 

usado apenas uma 

vez e jogado fora 

em seguida, o  

que pode ocorrer 

depois de apenas  

30 segundos de uso.

VOCÊ SABIA?

Registrem esse 

diálogo como 

preferirem. Pode 

ser por escrito, 

gravado em áudio, 

em vídeos, etc. Caso 

faça a filmagem das 

pessoas, explique 

do que se trata 

o projeto e peça 

autorização.

Despejo a céu aberto, aterros 

não regulamentados, ou 

resíduos não coletados

Sim Não

Aterro sanitário 

regulamentado

Incineração 

industrial

Consumo 

de resíduos 

plásticos

Produto 

comercializado 

em embalagem 

plástica

Triagem

Coleta

Descarte 

adequado?

Reciclagem

4  Com base nas informações obtidas na pesquisa da atividade 3, façam um fluxograma para re-

presentar o caminho percorrido pelo resíduo plástico no município ou bairro onde vivem desde o 

momento em que ele é descartado. Veja abaixo um exemplo que mostra de modo simplificado o 

ciclo do resíduo sólido em determinado local.
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Não escreva no livro. Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 4 nas Orientações específicas deste Manual.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 5 a 7 nas Orientações específicas deste Manual.
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8  Reflita sobre quais atitudes você poderia tomar em seu dia a dia para diminuir a produção de 

resíduos plásticos. Depois, escreva um breve texto descrevendo essas atitudes e argumentando 

como elas podem contribuir para a garantia da sustentabilidade do planeta.

9  Pesquise, com os colegas de grupo, ações realizadas na comunidade onde vivem que contribuem 

para a diminuição do descarte de plástico. Depois, compartilhem com os colegas de turma essas 

descobertas.

10  Com base nas informações apresentadas e nas pesquisas realizadas, na sua opinião qual é a relação 

entre o consumo de plástico, o descarte incorreto desse material e a poluição plástica dos oceanos?

Resposta pessoal.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Resposta pessoal.

Quando nos referimos a resíduos plásticos, costumamos pensar em embalagens plásticas que são vi-

síveis a olho nu. No entanto, uma pesquisa realizada por uma ONG chamada Orb Media, cujo objetivo 

é ajudar pessoas a tomar decisões no dia a dia de forma mais consciente em diferentes áreas, identifi-

cou a presença de microplásticos em 83% das 159 amostras de água coletadas em cinco continentes.

Como já citado anteriormente, o plástico tem degradação lenta e, no processo de decomposição, ele 

produz micropartículas. Além disso, alguns produtos já contêm microplásticos em sua composição.

ONU Meio Ambiente. O impacto dos microplásticos. Disponível em: https://nacoesunidas.org/ 

campanha-do-pnuma-pretende-diminuir-uso-de-plastico-em-produtos-de-higiene-e-beleza/  

Acesso em: 22 jan. 2020.
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Não escreva no livro.

Adicione ao processofólio o fluxograma que você e os colegas elaboraram e o texto produzido na atividade 8. 

Registre também os resultados das pesquisas que você fez nesta etapa.

Os subprodutos destas etapas são o fluxograma e o texto elaborado na atividade 8.

PROCESSOFîLIO
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ETAPA 4

 Maneiras criativas de substituir o plástico

Você já procurou por produtos alternativos para diminuir o seu consumo de plástico? Ao comprar 

um produto você pensa na quantidade de lixo que vai produzir?

Até aqui foi possível estudar a gravidade do problema que o mundo enfrenta com a presença de 

plásticos nos oceanos e conhecer ações globais e nacionais para combater esse problema, como 

no caso de Paloma Costa Oliveira e Boyan Slat. 

Agora, vamos voltar nossa atenção para ações que podemos realizar em nosso dia a dia para 

diminuir a produção de resíduo plástico. Para isso, vamos conhecer algumas ações, protótipos e 

produtos alternativos que podem ajudar a mudar nossos hábitos de produção desses resíduos.

A planta mostrada nas fotografias abaixo produz um fruto cujo miolo, quando seco, pode ser 

usado como uma esponja ou bucha para limpeza doméstica e higiene pessoal. Além de ser uma 

alternativa biodegradável, a esponja vegetal é barata de produzir, não risca os utensílios domés-

ticos e é bem mais difícil de ser contaminada do que a esponja sintética.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG7 e das habilidades EM13MAT201, EM13MAT302 e EM13CNT307. 

Luffa cylindrica: a 

esponja vegetal que 

você pode plantar em 

casa!

A Luffa cylindrica é uma 

planta trepadeira que 

pode ser plantada em 

vasos ou jardineiras. 

Os primeiros frutos demoram cerca de um ano para esta-

rem prontos para a colheita. Quando a casca adquirir as 

cores amarela e marrom, estará no ponto para ser colhi-

da. Retire a casca e as sementes, e a bucha estará pronta 

para o uso, seja na cozinha, seja no banheiro!

 BuiPhuKhanh/Shutterstock  Manfred Ruckszio/Shutterstock

Young Swee Ming/Shutterstock

Switlana Sonyashna/ShutterstockTunatura/Shutterstock
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1  Cerca de 360 milhões de esponjas multiúso sintéticas são produzidas anualmente no Brasil. 

a) Estime quantas esponjas sintéticas são usadas na sua residência anualmente. 

b) Qual é o custo anual com a compra dessas esponjas? 

c) E qual porcentagem da renda familiar anual é gasta com esse produto?

2  Forme um grupo para responder às questões a seguir.

a) Pesquisem o preço médio das esponjas sintéticas na sua região.

b) Pesquisem o preço de um vaso ou jardineira com formato de cubo de 50 cm 3 50 cm 3 50 cm, de 

pelo menos 3 sementes de bucha, de 5 kg de terra adubada e de 2 suportes de madeira de 30 cm.

c) Considerem que em um ano a planta produzirá 4 frutos e que será possível fazer 3 esponjas de cada 

fruto. Essa quantidade seria suficiente para suprir a necessidade da residência de vocês?

d) Escrevam uma função polinomial para determinar o custo de produção da bucha vegetal, conside-

rando o custo inicial de plantio.

e) Usando a função que vocês escreveram no item anterior, determinem o custo anual para a produção 

da bucha vegetal para os valores que cada um de vocês estimou no item a da atividade 1.

f) Agora, comparem esse custo com o custo anual de compra de esponjas sintéticas na casa de cada 

um de vocês. Apenas do ponto de vista financeiro: Qual das opções vale mais a pena? 

3  A bucha vegetal também pode substituir a esponja de banho. Atualize as suas respostas para as 

atividades anteriores considerando também as esponjas de banho.

4  Agora, em posse dos resultados das atividades anteriores, responda: Considerando o custo-bene-

fício, o meio ambiente e a produção de resíduos plásticos, é vantajoso trocar a esponja sintética 

pela esponja vegetal na sua residência? Que argumentos você usaria para convencer seus respon-

sáveis e outras pessoas da comunidade a fazer essa troca?

Respostas pessoais.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 2 a 4 nas Orientações específicas deste Manual. 

Respostas pessoais.

Os frutos da Luffa cylindrica podem chegar a 1,6 metro 

de medida de comprimento, mas para cultivos 

menores, em vasos, o fruto tem comprimento médio de 

30 cm. A esponja vegetal pode ser cortada de diversos 

tamanhos, conforme a necessidade do usuário. 

Ambientes úmidos como cozinhas e banheiros são ideais para a proliferação de fungos e bactérias. Esses 

organismos consomem matéria orgânica, como os resíduos de pele que podem se acumular nas esponjas. 

Para evitar isso e manter-se saudável, alguns cuidados devem ser tomados.

  Sempre que usar a bucha, higienize-a e coloque-a para secar em um ambiente bem arejado, 

preferencialmente, ao sol. Cada vez que a bucha fica molhada e não se seca completamente, há a chance 

de se cultivar bactérias e fungos.

  A bucha vegetal tem um tempo de vida menor do que a artificial. Sempre que sua cor mudar ou estiver 

com cheiro, troque-a por uma nova.

VOCÊ SABIA?
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A pamonha é cozida na própria palha do milho e pode ser armazenada e até vendida nessa embalagem. E o cubu é um 

bolo assado em folha de bananeira.

Alguns doces tailandeses, como o Khanom tarn (bolo de coco, arroz e palma) e o Khanom sot sai (doce de coco e palma) 

são armazenados e transportados em folhas de bananeira, que são de uso único; já a embalagem de cestaria de bambu 

(na qual está o arroz) é uma opção reutilizável.

FICA A DICA!

Conheça o mercado que trocou todas as embalagens 

plásticas por embalagens feitas de folhas de bananeira 

para embalar frutas, legumes e verduras. A notícia está 

disponível em: https://forbes.com.br/negocios/2019/03/

mercado-tailandes-troca-plastico-por-folha-da-bananeira/. 

Acesso em: 22 jan. 2020.

Embalando comida sem plástico

É possível criar embalagens para armazenar, vender ou distribuir comida usando produtos biode-

gradáveis e sem processamento, como folhas de bananeira e de bambu. Em algumas culturas essa 

prática é comum, e há exemplos na cultura brasileira. 

Na culinária indonésia, algumas 

receitas, como o Ketupat (bolo de 

arroz) mostrado ao lado, são cozidas 

e embaladas em folhas. Neste caso, 

foram usadas folhas de palmeira.
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Outras embalagens

Um dos motivos que tornou o plástico popular, além do seu baixo custo de produção, é sua capacidade 

de manter o conteúdo seco, sem umidade nem contaminação. Como vimos, em algumas situações é 

possível usar embalagens feitas de plantas, mas nem todos os produtos podem ser embalados com fo-

lhas ou materiais que facilmente se degradam. Cosméticos, produtos de limpeza e grãos são exemplos 

de produtos que devem ser armazenados em embalagens resistentes e que não permitam a umidade.

Ainda assim, é possível fugir dos plásticos. Algumas empresas têm preferido o vidro e embalagens 

retornáveis como opção para diminuir o consumo de resíduos plásticos. Observe alguns exemplos.

A granel: refere-se 

a produtos vendidos 

sem embalagens. 

A quantidade a ser 

adquirida depende do 

quanto o cliente quer.

Algumas lojas permitem que você traga o seu recipiente de vidro para comprar produtos a granel.

5  Na região em que você mora é possível comprar produtos a granel? Você 

já comprou produtos assim? Que tipo de embalagem foi usado?

6  Além da redução do uso de embalagens plásticas, a compra de produtos 

a granel oferece quais vantagens? E quais desvantagens? 

7  Elabore hipóteses para a diferença de preço entre produtos a granel e produtos embalados. Se 

possível, escolha um produto e pesquise o preço pelo qual ele é vendido por diferentes marcas e 

o preço quando é vendido a granel. 

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

6.  Possível resposta: Vantagens: redução da produção de embalagens plásticas; menor custo para o consumidor; possibilidade de 
compra de apenas a quantidade necessária, possivelmente diminuindo o desperdício. Desvantagens: para produtos alimentícios 
usualmente os a granel são sem co nservantes, então são mais perecíveis; é necessário que o cliente tenha onde armazenar o pro-

duto (potes de vidro, por exemplo); podem ser mais suscetíveis a contaminação dependendo 
das condições de higiene e temperatura da loja.

Algumas empresas de cosméticos e higiene têm uti-

lizado, além do vidro, o bambu e outras plantas para 

embalagens ou componentes de seus produtos. Ou-

tras empresas investem na logística reversa de em-

balagens, permitindo que o consumidor deposite nas 

lojas suas embalagens vazias que voltam para as fábri-

cas para reciclagem. Para incentivar os consumidores, 

as empresas usualmente dão descontos na compra de 

novos produtos para quem traz a embalagem vazia.

A logística reversa pode parecer novidade por causa 

das campanhas de empresas de cosméticos, mas 

não é uma ideia nova no Brasil. As indústrias de 

refrigerantes e de água em galões, por exemplo, 

já utilizam esse método há anos, permitindo que o 

consumidor devolva as embalagens reutilizáveis e em 

troca compre o produto por um preço menor.
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 6 e 7 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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Confecção de saco de tule

Como vimos nos exemplos anteriores, há diversas maneiras criativas de subs-

tituir o plástico, principalmente embalagens plásticas. Você já deve ter ob-

servado que, tanto no supermercado quanto na feira, costuma-se usar saco 

plástico para pesar frutas, legumes e verduras. Mas até esse saco pode ser 

substituído por uma opção de tecido. 

Apresentamos a seguir o passo a passo para a confecção de um saco de tule 

que pode ser usado com essa finalidade.

8  Pesquise ações semelhantes às apresentadas até agora que são usadas na sua região. Indique se 

há pessoas que utilizam alternativas ao uso do plástico no cotidiano, seja para uso pessoal, cole-

tivo, seja empresarial. 

9  Pense em todos os produtos que você e seus responsáveis utilizam no dia a dia e que são feitos 

de plástico. Liste-os e indique para quais já há alternativas sustentáveis como as apresentadas.

Frutas, verduras e legumes são usualmente vendidos a granel, mas 

podem ser encontramos também em embalagens plásticas, como a 

embalagem de uva ao lado.

10  Considerem a seguinte situação: Uma empresa que transporta 

uvas utiliza uma embalagem de plástico de 7 cm 3 11 cm 3 19 cm. 

Essas embalagens são armazenadas em caixas de papelão em 

que cabem 4 fileiras com 5 empilhamentos de 3 embalagens 

em cada um deles. 

a) Calcule a capacidade de armazenamento de cada embalagem de 

plástico e de cada caixa de papelão.

b) Considere que a empresa vai trocar as embalagens de plástico 

por embalagens de papel como as da imagem ao lado, de ma-

neira que tenha as mesmas dimensões da embalagem de plásti-

co. Quantas dessas embalagens caberão nas caixas de papelão?

c) Com os resultados dos itens anteriores, elabore argumentos a 

favor ou contra essa troca.

d) Agora, proponha uma alternativa para a embalagem proposta, 

alterando-a ou criando uma nova proposta.

Capacidade de cada embalagem: 
1 463 mL; Capacidade de armazenamento de cada caixa de papelão: 60 embalagens.

Você também pode 

usar outros tecidos 

finos como o voil e o 

filó ao invés do tule. 

Lembre-se de que as 

frutas e os vegetais 

serão pesados, 

então é importante 

que a sacola não 

tenha muita massa.

FICA A DICA!

Para conhecer mais dicas de como reduzir as 

embalagens plásticas no dia a dia, leia a reportagem 

Como reduzir as embalagens plásticas no dia a dia 

em 6 dicas. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/

itapetininga-regiao/especial-publicitario/um/troque-

todos-por-um/noticia/2019/06/19/como-reduzir-

as-embalagens-plasticas-no-dia-a-dia-em-6-dicas.

ghtml. Acesso em: 27 jan. 2020.
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Cynthia Liang/Shutterstock

Não escreva no livro. Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 8 a 10 nas Orienta•›es espec’ficas 
deste Manual.
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1. Use a fita métrica e a canetinha para desenhar 

sobre o tule um retângulo com 98 cm de medi-

da de comprimento e 37 cm de medida de lar-

gura. Depois, recorte com cuidado o retângulo 

e dobre-o ao meio de modo que ele fique com 

49 cm de medida de comprimento.

Para a confecção do saco de tule, você vai precisar de:

 0,5 metro de tule;

 tesoura com pontas arredondadas;

 0,4 metro de tecido;

 cola de tecido;

 fita métrica ou régua;

 barbante;

 canetinha.

2. Recorte três tiras de tecido com as respectivas me-

didas: 49 cm de medida de comprimento e 3 cm de 

medida de largura; 47,5 cm de medida de compri-

mento e 3 cm de medida de largura; 74 cm de medi-

da de comprimento e 1,5 cm de medida de largura.

3. Pegue umas das tiras de tecido com 49 cm de me-

dida de comprimento e dobre-a ao meio de modo 

que cada parte do tecido fique com 1,5 cm de medi-

da de largura. Depois, passe cola em toda a exten-

são de uma dessas partes e cole sobre ela a lateral 

do tule, conforme mostrado na imagem abaixo.

4. Repita o passo anterior para colar a outra tira de te-

cido de 49 cm de medida de comprimento na outra 

lateral do tule e aguarde a cola secar.

5. Vire o saco do avesso, faça uma borda de 1,5 cm de 

medida de comprimento e cole a tira de tecido com 

74 cm de medida de comprimento sobre toda a ex-

tensão dessa borda. O barbante deve ser coloca-

do no meio da fita, conforme mostrado na imagem 

abaixo, de modo que ele possa ser puxado para fe-

char o saco após a colagem. Atenção: certifique-se 

de que, ao colar a fita, o barbante não está sendo 

colado junto.
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6. Certifique-se de que as tiras de tecido colaram no tule e, caso necessário, reforce com mais cola. Depois, corte o 

barbante, una as duas pontas dele e faça um nó. 

Registre no processofólio a argumentação resultante da atividade 4, a lista de ações pesquisadas na 

atividade 8 e a sua proposta de alternativa para o transporte de uvas elaborada na atividade 10. Adicione 

também o texto que produziu na atividade 16.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é o saco de tule confeccionado pelos estudantes.

Resposta pessoal. 

11  Na sua opinião, por que tecidos como o tule são materiais mais indicados 

para fazer esse tipo de saco do que outros tecidos como o algodão?

O vídeo De onde vem? Para onde vai?, disponibilizado pelo Instituto Akatu, 

mostra parte do processo de produção da sacola plástica e o destino dela após 

o descarte. Disponível em: https://youtube.com/watch?v=AXrIWrJL0bw. Acesso 

em: 27 jan. 2020.

FICA A DICA!

12  Em dupla, pesquise o preço médio do tule, do barbante e do tecido. Depois, calculem quantos 

reais, aproximadamente, são gastos para confeccionar uma sacola de tule com as mesmas di-

mensões das que acabaram de construir.

13  Com a ajuda do professor, teste a resistência do saco de tule que confeccionou. Para isso, veja 

quantos quilogramas de verduras, legumes ou frutas ele suporta e anote o resultado. 

14  Em dupla, pesquisem outros tipos de sacos reutilizáveis.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 tule;

 tesoura com pontas arredondadas;

 tecido;

 cola de tecido;

 fita métrica ou régua;

 barbante;

 canetinha.

15  Com a ajuda do professor e utilizando os materiais que sobraram, confeccionem alguns kits com sa-

cos de tule para serem entregues aos seus responsáveis. Enfeitem os kits do modo que preferirem.

16  Com base no que estudaram e pesquisaram até o momento, escrevam um breve texto explicando 

por que pequenas mudanças de hábitos, como trocar saco plástico por saco de tule, contribuem 

com a diminuição da produção de resíduos plásticos. Esse texto deve acompanhar os kits que 

montaram.

Resposta de acordo com o preço dos produtos pesquisados pelos estudantes. 

Resposta de acordo com a resistência do saco de tule. Espera-se que os sacos suportem até 0,5 kg.

Resposta de acordo com a pesquisa 
realizada pelos estudantes.

Resposta pessoal.

Você pode usar 

outros materiais 

disponíveis na 

escola para 

customizar o 

saco de tule, 

mas lembre-se 

de que ele será 

utilizado para pesar 

alimentos.

Não escreva no livro.
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Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 15 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.
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ETAPA 5

 Criação de um protótipo

No decorrer deste projeto, você conheceu e teve a oportunidade de pes-

quisar diferentes ações e iniciativas que buscam reduzir a quantidade de 

resíduos plásticos nos oceanos e diminuir o uso de plástico no dia a dia.

Agora, você e os colegas de turma vão se reunir para pensarem juntos 

em um protótipo de equipamento ou produto que possa ser construído 

por vocês e vise contribuir com a diminuição de resíduos plásticos des-

cartados na comunidade onde vivem. 

Antes disso, retomem as respostas das atividades 8 e 9, respectivamen-

te das etapas 3 e 4 e, depois, conversem sobre possíveis protótipos que 

poderiam ser elaborados levando em consideração a realidade local. De-

pois, reflitam sobre cada uma das ideias que tiveram levando em conta, 

por exemplo: se teriam impacto direto nas suas atividades cotidianas e 

dos moradores da comunidade onde vivem, se é possível colocá-las em 

prática com os recursos disponíveis, se são viáveis em virtude do tempo 

de implementação, etc.

Tomem o cuidado de não escolher uma ideia antes de analisar todas as 

sugestões dos colegas.

Depois de a turma chegar a um consenso sobre o tipo de protótipo que 

deseja construir, é preciso que se organizem em grupos de até quatro in-

tegrantes para planejar a construção do protótipo, construí-lo e testá-lo. 

Cada grupo pode construir um protótipo diferente e utilizar materiais di-

versos, no entanto, o protótipo deve cumprir o objetivo proposto pela tur-

ma. Lembre-se de usar conceitos matemáticos na elaboração do protótipo.

1  Agora, descrevam em grupo o protótipo que desejam construir.

2  Quais conceitos matemáticos vocês pretendem utilizar na criação do 

protótipo?

Agora, é chegado o momento de vocês planejarem como será a cons-

trução do protótipo. Para isso, realizem as atividades propostas a seguir.

3  Elaborem um esboço do protótipo, indicando, se possível, as etapas 

de construção. 

4  Apresentem o esboço aos outros grupos e, se necessário, façam correções ou melhorias ba-

seados nos comentários e nas sugestões dos colegas.

5  Listem o material necessário para a construção do protótipo.

6  Elaborem um cronograma, estabeleçam tarefas e indiquem o tempo necessário para cumprir 

cada uma delas. Ponderem, por exemplo, se estão prevendo:

 se alguma tarefa está sobreposta a outra;

 se há recursos para colocar as ações em prática;

 se há integrantes do grupo que se enquadram melhor para contribuir em cada tarefa.

Resposta pessoal.

Resposta de acordo com o protótipo elaborado pelos estudantes.

D

Resposta de acordo com o protótipo 
elaborado pelos estudantes.

Resposta pessoal.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, CG2 e CG7.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orientações específicas deste Manual. 

Lembre-se da 

importância da 

argumentação. 

Cuide para que as 

opiniões de todos 

sejam respeitadas, 

mesmo que sejam 

divergentes.

Persistência é um 

aspecto importante 

ao criar um projeto 

ou um protótipo. 

Thomas Edison é 

um grande exemplo 

disso. Ele iniciou em 

1831 suas tentativas 

de construir um 

protótipo funcional 

de lâmpada 

incandescente. 

Estima-se que ele 

chegou a fazer mais 

de mil tentativas até  

finalmente conseguir 

desenvolver uma 

lâmpada que acendia 

e permanecia acesa 

por um tempo 

limitado.

VOCÊ SABIA?

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 3 e 4 nas Orienta-
ções específicas deste Manual.
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Depois, aproveitando o cronograma montado, explorem como realizarão cada tarefa prevista, dividin-

do-as e combinando momentos para compartilhamento das informações com o grupo. 

Certifiquem-se de que todos os integrantes do grupo entenderam os métodos utilizados na constru-

ção do protótipo e como cada um de vocês vai contribuir para sua realização. 

É comum que, depois de iniciar, alguns acontecimentos não sigam o esperado. Nesse caso, registrem 

as dificuldades para conversar sobre elas com o grupo. Procurem se apoiar no planejamento feito 

anteriormente para transpor as dificuldades, mas também estejam abertos para buscar novas orienta-

ções e alternativas de como proceder. Se necessário, parem a fase de construção do protótipo, façam 

pequenos ajustes no planejamento e retomem a construção.

Depois da finalização das tarefas, é chegado o momento de testar o protótipo construído pelo grupo. 

Para isso, vocês devem se organizar de modo que um integrante fique responsável por anotar infor-

mações relevantes e outro por registrar, por meio de foto ou vídeo, a fase de testes.

D

Estudantes do Ensino Médio testam um protótipo de sistema de entregas usando 

tecnologia de drones.

7  Com o auxílio do professor, testem o protótipo criado. Depois, respondam: O protótipo funcionou 

conforme o planejado? Caso não, o que precisa ser modificado ou melhorado? 

Se possível, antes de apresentar a criação do grupo para os colegas na próxima etapa, façam os ajus-

tes identificados na atividade anterior. As anotações e os registros obtidos na fase de testes podem 

auxiliá-los.

Caso o protótipo não funcione conforme o planejado mesmo após a realização dos ajustes, reflitam 

sobre quais são os motivos ou o que ainda seria preciso ajustar para que ele funcione satisfatoriamente.

D
Resposta pessoal.

Registre, do modo que preferir, como foi planejar, construir e testar o protótipo criado por você e pelos 

colegas de grupo. Além disso, registre como se sentiu trabalhando em grupo e como contribuiu para a 

realização das tarefas planejadas.

Descreva o protótipo criado e adicione fotos ou vídeos das fases de construção e de testes.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é o protótipo elaborado pelos estudantes.
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Não escreva no livro.
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ETAPA 6

 A socialização dos protótipos criados

Você costuma compartilhar com outras pessoas seus feitos e conquistas? Quando você descobre 

algo que pode ajudar outras pessoas a melhorar sua vida, você divulga essa informação?

Na etapa anterior, vocês e os colegas construíram um protótipo com o objetivo de minimizar o 

consumo e, consequentemente, o descarte de resíduos plásticos. 

Para que a solução criada por vocês possa ser apreciada por outros e, talvez, até fazer parte do 

dia a dia de vocês e contribuir para a diminuição da produção de resíduos plásticos, você e os 

colegas vão apresentar o que criaram.

É possível que em alguns casos os protótipos não tenham alcançado os resultados almejados, 

contudo, é importante apresentar o desenvolvimento do projeto e os motivos pelos quais os re-

sultados não foram satisfatórios, pois, assim, poderão procurar outras soluções para o problema. 

Além disso, ao analisar o desenvolvimento do protótipo, será possível identificar o que impossibi-

litou que se alcançasse os resultados esperados e quais pontos poderiam ser melhorados. 

Apresentando o resultado aos colegas

Antes de apresentar o protótipo para a comunidade escolar, vocês vão apresentá-lo aos colegas 

de turma. O objetivo será socializar as produções construídas pelos grupos, visando receber 

feedback e contribuições de todos sobre os trabalhos desenvolvidos. 

1  Para que seja possível avaliar os projetos, sigam o roteiro abaixo. Apresentem o que foi criado 

expondo:

 a ideia principal e o caminho que originou tal criação;

 o que o protótipo faz e como deverá ser utilizado;

 a principal contribuição que esperavam que ele oferecesse à comunidade local;

 a viabilidade de aplicação da solução na comunidade local e se o protótipo é adaptável para 

outras realidades;

 a facilidade de aplicação e entendimento de sua importância para alguém que não acompanhou 

o projeto desde o início.

Outras orientações para a apresentação:

 A apresentação devera ter até 20 minutos.

 O formato da apresentação é livre.

 Os colegas terão 20 minutos para tirar dúvidas e fazer apontamentos. As respostas devem ser claras 

e objetivas para aproveitar bem esse tempo.

 Anotem as dúvidas e os apontamentos, vocês precisarão deles para melho-

rar a apresentação.

Uma sugestão nesta etapa é que discutam o impacto que tiveram ao 

visualizar o protótipo construído pelos grupos, discutindo aspectos rela-

cionados à criação de todos. Ao avaliarem o projeto dos colegas, sintam-

-se à vontade para comentar e sugerir tudo o que acharem pertinente e 

que possa melhorar a apresentação deles.

Após a apresentação, alterem o que for necessário baseado nos comen-

tários e sugestões dos colegas para que a apresentação para a comuni-

dade seja o mais completa possível.

D

Lembre-se de 

que vocês devem 

justificar os 

processos criativos 

por trás dessas 

produções, usando 

em seus argumentos 

todas as pesquisas 

realizadas durante 

este projeto.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4 e da CG7.

Não escreva no livro.
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Apresentando o resultado para a comunidade

Tanto o desenvolvimento do protótipo quanto a sua aplicação são importantes; outro aspecto relevan-

te é levar outras pessoas a refletir sobre o uso que fazem de produtos plásticos e como podem modi-

ficar suas atitudes de consumo para contribuir para a diminuição da produção de resíduos plásticos.

Então, agora é o momento de apresentar para a comunidade local o protótipo criado pelo grupo. 

Organize, com a ajuda do professor, um momento para que a comunidade local seja convidada para 

assistir às apresentações. Verifiquem com a direção da escola qual é a melhor data e o local mais 

adequado para realizar a apresentação.

Lembrem-se de organizar previamente com os colegas o local destinado à apresentação. Providen-

ciem cadeiras para os convidados e solicitem com antecedência os equipamentos necessários.

Apresentem os protótipos do modo que preferirem: podem usar cartazes, vídeos e outros recursos 

visuais para mostrar à comunidade o desenvolvimento da construção do protótipo.

No dia da apresentação para a comunidade, vocês podem se organizar de modo que sempre haja um ou 

mais estudantes responsáveis por registrar, por meio de fotos ou vídeos, a apresentação de cada grupo.

Uma maneira criativa de retirar garrafas PET de circulação é reaproveitar o plástico para 

a produção de cerdas de vassouras.

Registre, da maneira que preferir, como foram as apresentações para a turma e para a comunidade local.

Se foi necessário alterar a apresentação considerando as sugestões e os comentários dos colegas, explique 

como as alterações foram feitas e justifique por que foram feitas. 

Neste momento, reflita também sobre todo o desenvolvimento do projeto e anote suas expectativas para 

o protótipo ou a ação que você criou com os colegas, se acredita que continuará sendo implementado ou 

usado e quais benefícios trará para a comunidade local e para o mundo nos próximos anos.

PROCESSOFîLIO

O subproduto desta etapa é a apresentação elaborada pelos estudantes.
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AVALIAÇÃO

O projeto A presença de plásticos nos oceanos: um problema mundial permitiu conhecer diferentes 

ações e iniciativas que buscam reduzir a quantidade de resíduos plásticos nos oceanos e diminuir o 

uso de plástico no dia a dia. Além disso, levou ao planejamento e à construção de um protótipo com 

essa finalidade e que pudesse ser utilizado na comunidade em que você vive. Agora, vamos fazer uma 

avaliação de como foi o desenvolvimento deste projeto.

Retome seu processofólio, relendo os relatos, observando os esboços, os esquemas e outros mate-

riais que tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

 Relembre o que respondeu quando questionado se você se sentia afetado pela presença dos plásticos 

em sua vida. A sua resposta seria a mesma agora? O que mudou?

 Consulte o processofólio: Quais atividades auxiliaram mais na criação das soluções com seu grupo?

 Como você avalia o impacto das soluções que criaram juntos na sociedade?

 Como você e seus colegas poderiam ter melhorado a divulgação inicial do projeto?

 Cite três informações que mais o surpreenderam e que você aprendeu com a realização deste projeto.

 Se você pudesse refazer uma das etapas, qual delas seria e por quê?

 Quais impactos este projeto terá em sua vida pessoal daqui para a frente?

 Como você pretende mudar suas ações e contribuir para que as pessoas ao seu redor mudem as delas a 

partir deste projeto com relação ao consumo excessivo de plástico em seu dia a dia?

 Você teve dificuldade em alguma etapa? Qual foi a mais difícil para você? E a mais fácil?

 Após analisar o protótipo de todos os grupos, você ficou com vontade de participar da elaboração de 

algum deles? Por qual motivo? 

 Você conseguiu descobrir alguma ação de sua comunidade que contribua com a gestão local de resíduos? 

Você já a conhecia antes deste projeto?

 Em que situações você poderia aplicar os conhecimentos que adquiriu neste projeto? Reflita sobre todos 

os aspectos, não somente os relacionados com o tema principal “plásticos”, mas também com formas de 

se trabalhar em grupo. 

 Você gostaria de dar sequência às ideias que aprendeu aqui? De que forma poderia fazer isso? De que 

precisa para fazer isso?

 Liste uma ou mais características de cada um dos seus colegas de grupo que favoreceram o desenvolvi-

mento deste projeto.

 Se você pudesse indicar uma característica a melhorar em cada um dos seus colegas, qual seria? Por que 

a indicaria? 

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de ensinar algo novo a algum de seus colegas? 

Como foi essa experiência? O que você ensinou?

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de aprender algo novo com algum de seus cole-

gas? Como foi essa experiência? O que você aprendeu?
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 A sua saúde e a das pessoas da 

comunidade onde você vive são temas 

comumente discutid
os por você e pelos 

colegas? 

 Você sabe quais são os principais 

problemas relacionados à saúde 

enfre
ntados pela comunidade onde vive? 

 Já pensou em ações que podem 

contrib
uir p

ara minimizar e
sses 

problemas?

QUE AÇÃO COLABORATIVA 

PODEMOS PRATICAR PARA A 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES 

DE SAÚDE PÚBLICA NA NOSSA 

COMUNIDADE?

A SAÚDE  DO PRÓXIMO AO 

ALCANCE DE SUAS MÃOS

PROJETO 6

Uma ação colaborativa da sociedade é 

capaz de tra
zer b

enefícios im
ensos para 

os problemas de saúde cotidianos da 

comunidade. Pequenas ações individuais 

e uma grande ação conjunta podem 

fazer u
ma diferença im

ensurável na 

qualidade de vida de to
dos.

Leia sugestões de encaminhamento para o tra
balho com esta abertura nas Orientações específic

as deste Manual.
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INTRODUÇÃO

A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

no artigo XXV, que define que todo ser humano tem direito a um padrão 

de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família, saúde e bem-estar, inclu-

sive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito 

à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. [...]

Direito à saúde. Pense SUS. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Disponível em: https://
pensesus.fiocruz.br/direito-a-saude/. Acesso em: 21 jan. 2020.

Existem muitos problemas que afetam a sociedade, relacionados ou não à 

saúde, que em geral estão fora do alcance do cidadão comum. No entanto, 

mesmo em situações assim, ações devem ser tomadas, seja cada um de nós 

cobrando as pessoas responsáveis nas esferas cabíveis, seja por meio do 

voto consciente nas eleições.

Algumas ações para melhorar a saúde da sua comunidade estão ao seu al-

cance. Frequentemente, problemas sérios são intensificados pela falta de in-

formação, e medidas preventivas, nesses casos, podem fazer uma grande 

diferença na qualidade de vida da comunidade como um todo.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta seção nas Orientações específicas
deste Manual.

Rawpixel.com/Shutterstock
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OBJETIVOS

PLANO DE AÇÃO

Ficha técnica do projeto

 Produto final: Proposta de ação criada por você e seus colegas.

 Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

 Competências Gerais da BNCC: 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

 Competências Específicas da área de Matemática e suas Tecnologias: 1, 2, 3 e 4.

 Competências Específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 2 e 3.

 Competências Específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 5 e 6.

 Habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias: EM13MAT104, EM13MAT106, 
EM13MAT202, EM13MAT305, EM13MAT306, EM13MAT314, EM13MAT315, EM13MAT316, 
EM13MAT404 e EM13MAT406.

 Habilidades de outras áreas do conhecimento: EM13CNT207, EM13CNT301, EM13CNT302, 
EM13CNT310, EM13CHS502 e EM13CHS606.

JUSTIFICATIVA

O conhecimento é uma importante ferramenta em todos os aspectos da vida. Quanto mais desmitificamos 

questões relacionadas à saúde, por exemplo, mais informações adquirimos, possibilitando que façamos 

escolhas conscientes que colaborem para evitar problemas de saúde para os quais há solução.

Ao estudar como funciona o sistema de saúde, compreender noções básicas da propagação de infecções 

e como evitá-las, identificar mitos sobre vacinas e a eficácia de diferentes métodos contraceptivos, você se 

torna capaz de ser um agente de informação da sua comunidade.

 Conhecer o SUS e identificar os direitos dos cidadãos relacionados à saúde.

 Entender como é feito o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e estudar o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da sua região.

 Estudar noções de epidemiologia, maneiras como infecções são transmitidas e como prevenir 

essas transmissões.

 Realizar um projeto de pesquisa, com obtenção e análise de dados.

 Justificar, com base em explicações científicas, por que algumas afirmações relacionadas à 

saúde são mitos.

 Compreender a importância da imunidade populacional.

 Reconhecer seu potencial como agente de mudanças benéficas na comunidade.

Etapa 1: Um panorama da saúde pública no Brasil

Etapa 2: Noções de epidemiologia

Etapa 3: A importância da imunidade populacional e o calendário de vacinas após a infância

Etapa 4: Medidas individuais de prevenção

Etapa 5: Mãos à obra

Avaliação
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 Um panorama da saúde pública no Brasil

Saúde como direito humano

De acordo com o artigo 25o, parágrafo 1o, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH):

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a 

saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à as-

sistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 

desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios 

de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.

ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. OHCHR, 1948. Disponível em:  

www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 14 Fev. 2020.

A DUDH é um documento criado em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU) no qual 

constam trinta artigos assegurando direitos individuais do ser humano.

ETAPA 1
Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG5, da CG7, da CG9 e das habilidades EM13MAT104, EM13MAT305, EM13MAT314, 
EM13MAT404, EM13CNT310 e EM13CHS606.

A ONU foi estabelecida após o final da 2ª Guerra Mundial com o intuito de promover a união e o diálogo 

entre seus Estados-membros (atualmente são 193), de modo a impedir que outras guerras de mesma 

proporção voltassem a acontecer.

VOCÊ SABIA?

Embora a saúde seja listada como direito universal de todo ser humano, o acesso às condições 

propícias para uma vida saudável ainda é um desafio enfrentado pela maioria das nações, e o 

Brasil não é exceção.

Na Constituição brasileira de 1988, os artigos 197 a 200 tratam especificamente do papel do Esta-

do na saúde de todos os cidadãos brasileiros. No artigo 196, lê-se:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro 

Gráfico, 1988. p. 33.
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Livro Armandinho Quatro, p. 34, publicado em 2015, Florianópolis/SC, edição do autor.
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Com a instituição da Constituição de 1988 foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, utili-

zando como base na época o National Health Service, serviço público de saúde do Reino Unido. 

O SUS deve garantir à população brasileira o direito à saúde universal e gra-

tuita por meio de unidades que ofertam atendimento em todos os níveis de 

complexidade, incluindo postos de saúde, hospitais, hemocentros, serviços 

de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e cen-

tros de pesquisa.

Existem três princípios básicos que regem o SUS:

Universalidade; Integralidade; Equidade.

1 Qual é a sua definição para cada uma das palavras acima? Na sua opinião, existe diferença entre 

equidade e igualdade? Consulte um dicionário e confira as respostas.

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.

Hemocentro:

local responsável 

pela coleta, 

processamento, 

análise e preparação 

de sangue que será 

utilizado em futuras 

transfusões.

FICA A DICA!

O blog ePORTUGUÊSe é um canal de comunicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que reúne 

notícias e informações relevantes para todos os países de língua portuguesa, com o intuito de integrar a 

cultura, a saúde e os costumes de tais países. Ele pode ser acessado pelo link: https://eportuguese.blogspot.

com/. Acesso em: 20 jan. 2020.

E como o governo brasileiro define o SUS? De acordo com o site do Ministério da Saúde:

O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)?

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do 

mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da 

Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito 

para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao siste-

ma público de saúde, sem discriminação. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados 

assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com 

foco na saúde com qualidade de vida, visando à prevenção e à promoção da saúde.

A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da 

Federação: a União, os Estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto 

ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta complexidades, os 

serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemio-

lógica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica.

BRASIL. Ministério da Saúde. Apresentação. Disponível em: http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude. Acesso 
em: 20 jan. 2020.

O SUS, portanto, tem o dever de prover o cidadão brasileiro com todo o cuidado relacionado à saúde 

de que ele precise, desde cuidados básicos preventivos (como monitoramento de pressão arterial 

ou taxas de glicemia no sangue) até o fornecimento de medicamentos de baixo ou alto custo (como 

tratamentos quimioterápicos, utilizados geralmente por pacientes com câncer, ou para doenças con-

sideradas raras).

2  Pesquise o que cada uma das palavras da atividade 1 significam dentro do contexto do SUS.
Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 2 nas Orientações específicas deste Manual.

177

PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto6_172a203_LA.indd   177PI_Mat_Coletiva_g21At_Projeto6_172a203_LA.indd   177 2/21/20   11:43 AM2/21/20   11:43 AM

https://eportuguese.blogspot.com/
https://eportuguese.blogspot.com/


O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também prevê o direito à vida e à saúde como direitos 

fundamentais. Leia a seguir alguns dos artigos do ECA que listam questões diretamente ligadas à saúde:

Art. 7o A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência.

Art. 8o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher 

e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravi-

dez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do 

Sistema Único de Saúde.

[...]

Art. 11 É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adoles-

cente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a 

ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

BRASIL. Lei no 8 069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Acesso em: 21 jan. 2020.

3  Tanto o estatuto do SUS quanto o ECA frisam o do princípio da equidade no acesso e atendimen-

to de saúde. Explique por que essa é uma questão importante. 

4  Você ou algum familiar seu já precisou ser atendido em algum posto de saúde ou hospital que 

integra o SUS? Converse com os colegas sobre as experiências positivas ou negativas de atendi-

mento na rede pública que vivenciaram.

IDH e sua relação com índices de saúde

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi uma medida criada nos anos 1990 pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), para se obter uma medida quantitativa da qua-

lidade de vida e bem-estar humano de um país, em vez de considerar apenas indicativos puramente 

econômicos, como era feito até então.

O IDH é indicado com um valor entre 0 e 1, calculado com base em três critérios considerados igual-

mente importantes:

 Expectativa de vida ao nascer;

 Índices de educação;

 PIB (Produto Interno Bruto) per capita,

em que 0 é a nota mais baixa e 1 a nota mais alta que um país ou uma região podem receber.

Vamos estudar uma maneira prática de calcular o IDH de uma região.

Para calcular a parcela relativa à expectativa de vida ao nascer do IDH (E
V
) é utilizada a seguinte fórmula:

20

85 20
E

x

V
5

2

2

em que x é o valor da expectativa de vida do lugar em consideração. Se o valor da expectativa de vida 

for igual ou inferior a 20, E
V
 é considerado 0.

Já para calcular o índice de educação (E
E
) são levados em conta dois fatores: o índice de média de 

anos de estudo (M) e o índice de anos esperados de escolaridade (A), calculados respectivamente por:

M
m

5
15

 e A a
5

18

em que m e a são os índices locais da média de anos e dos anos de escolaridade, respectivamente. 

Esses valores são então combinados da seguinte maneira:

2
E

M A

E
5

1

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades a seguir nas Orientações específicas 
deste Manual.

Se necessário, detalhe os conceitos de expectativa de vida e PIB per capita para os estudantes, de 
acordo com o conteúdo das Orientações específicas deste Manual.

Não escreva no livro.
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O IDH é calculado pela chamada média geométrica normalizada dos valores E
V
, E

E
 e E

R
, ou seja:

IDH 3 E E E
V E R

5 ? ?

5 O IDH é calculado considerando-se três parâmetros: longevidade, 

índice de educação e índice de renda. Como podemos relacionar 

esses parâmetros com a saúde?

6  Imagine que determinado lugar tenha uma expectativa de vida média de 70 anos, índice de média 

de anos de estudo igual a 12 anos, índice de anos esperados de escolaridade de 15 anos, e que o 

valor do PIB per capita seja de U$ 9 000. Calcule o IDH desse local e compare-o com o valor do IDH 

brasileiro, publicado pela ONU em 2019. Qual país se aproximava mais do IDH do local calculado?

O IDH foi desenvolvido como medida de 

comparação da qualidade de vida entre di-

ferentes países. No Brasil, levando em conta 

algumas adaptações para indicadores na-

cionais e o contexto brasileiro, foi desen-

volvido o IDHM, Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal, que utiliza a mesma me-

todologia e critérios do IDH para calcular o 

índice de cada município.

O mapa ao lado mostra a distribuição do 

IDHM no Brasil calculado com base no cen-

so 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e publica-

do no Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil, em 2013, pelo Pnud em conjunto 

com o Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (Ipea) e a Fundação João Pinhei-

ro (FJP).

Não escreva no livro.

Alguns modelos de 

calculadoras científicas 

contam com botões para 

cálculo de logaritmos. 

No caso da fórmula 

apresentada acima, você 

usará o botão LN para 

calcular o logaritmo natural. 

Nestas atividades, você 

vai precisar de:

 calculadora científica.

O índice de renda (E
R
) utiliza a escala de logaritmos naturais:

ln( ) ln(100)

ln(7500) ln(100)
E

y
R

5

2

2

em que y representa o valor do PIB per capita local, calculado 

em dólares estadunidenses.

O censo (ou recenseamento demográfico) é uma pesquisa feita pelo IBGE, em geral a cada dez anos, que 

recolhe dados sobre toda a população brasileira, como número de habitantes, idade, além de informações 

sociais e econômicas.

VOCÊ SABIA?
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0 560 1120

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM)

Muito alto

Alto

Médio

Baixo

Muito baixo

ÍNDICE de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro. Brasília, DF: PNUD, Ipea, FJP, 
2013. p. 43. Disponível em: https://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/IDH/Atlas%20

dos%20Municipios/undp-br-idhm-brasileiro-atlas-2013-min.pdf. Acesso em: 14 fev. 2020.

 Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) no Brasil (2010)

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com as atividades 5 e 6 nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

Logaritmo natural: (ou logaritmo neperiano) é um 
número irracional, escrito como log

e
 a ou de maneira 

simplificada ln a, no qual, sendo a um número real po-
sitivo diferente de 0, é chamado logaritmo natural de a
o expoente a que o número e deve ser elevado para se 
obter a. O número e, chamado de número de Euler, é um 
número irracional, cujo valor aproximado é 2,718.
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7  Considerando a composição do IDH e a maneira como ele é calculado, 

avalie as frases a seguir e, para cada uma delas, justifique se é verdadeira 

ou falsa.

a) Um alto IDH necessariamente significa que a longevidade dos habitantes 

daquela região é alta.

b) Quanto mais alto o IDH, maior é a quantidade de unidades básicas de saúde na região.

c) Uma população com valor médio de IDH, e um valor baixo de expectativa de vida, é necessariamen-

te uma população que sofre com má qualidade de serviços de saúde.

d) Os índices de IDH são diretamente ligados à qualidade de vida da população local como um todo.

e) De acordo com o mapa de IDHM brasileiro, podemos afirmar que regiões metropolitanas apresen-

tam um valor de IDHM consistentemente mais baixo que as demais, e isso decorre do excesso de 

poluentes no ar, que causam problemas respiratórios e, consequentemente, uma baixa na expecta-

tiva de vida das populações metropolitanas.

Várias estatísticas relacionadas ao estado ou município em que você mora podem ser encontradas no 

portal Cidades IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. (Acesso em: 21 jan. 2020).

O menu do lado esquerdo da tela permite selecionar, além do Brasil, determinado estado ou muníci-

pio, apresentando em seguida vários dados estatísticos desse local.

8 Acessem o site Cidades IBGE e descubram quantos estabelecimentos de saúde do SUS havia em 

seu município quando o último censo foi realizado.

9  Quando o último censo foi realizado, qual era o número de habitantes por postos públicos de 

saúde no município em que você vive? Faça o mesmo cálculo para dois municípios metropolita-

nos, cuja população seja superior a 1 milhão de habitantes, e para dois municípios pequenos, com 

população inferior a 10 mil habitantes. A razão de habitantes/postos de saúde desses lugares 

é semelhante? Quando essa razão é comparada com o IDHM 

desses locais, existe uma correlação? 

10  Considerando os valores obtidos na atividade 9, a razão de 

habitantes por postos de saúde de um município pode ser 

considerada um bom indicador dos índices de saúde de um 

local? Justifique sua resposta. 

11  Compare o IDHM do município em que você mora ao IDH do 

Brasil. Crie hipóteses, em uma roda de discussão, indicando 

quais fatores você acredita que influenciam no fato de esse 

valor ser maior, menor ou aproximadamente igual ao do país.

Respostas de acordo com a região em que o estudante vive.

Você vai iniciar o seu processofólio para este projeto. Comece anotando a questão geradora e os dados iniciais 

do projeto.

Inclua no seu processofólio as informações que você considerar mais importantes no seu estudo e discussão 

sobre o SUS. Não se esqueça de acrescentar a sua definição de equidade.

Acrescente ainda o seu estudo sobre IDH e IDHM, incluindo os dados sobre os números de unidades de saúde 

do SUS na sua região.

PROCESSOFÓLIO

O subproduto desta etapa é composto de reflexões realizadas nas atividades 3 e 4, e um estudo socioeconômico da região por meio 
de pesquisas com dados do IBGE.

FICA A DICA!

O aplicativo Super SUS, 

disponível para dispositivos 

eletrônicos móveis, é um jogo no 

qual, a cada desafio, o jogador 

assume o papel do SUS para 

resolver problemas relacionados 

à saúde e à sustentabilidade, 

com a oportunidade de saber 

mais de seus direitos e deveres 

ao longo do caminho.

Você também pode 

fazer pesquisas de 

dados adicionais 

para fundamentar 

seus argumentos.

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 7 nas Orien-
ta•›es espec’ficas deste Manual.
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ETAPA 2

 Noções de epidemiologia

O que são infecções e como elas se espalham?

Infecções ocorrem quando os tecidos de um organismo são afetados por um agente causador de 

doença, seja mediante invasão, seja por multiplicação excessiva desses agentes infecciosos, que 

podem ser vírus, bactérias, fungos, microparasitas ou macroparasitas.

Cada tipo de infecção pode ter uma forma de contágio diferente:

Veículo de transmissão: ocorre quando o agente transmissor da doença é um agente inanimado, por 

exemplo solo contaminado, alimentos mal higienizados, alimentos lavados em água contaminada, 

entre outros. Esses veículos estão relacionados com os contágios oral-fecal e oral.

Oral-fecal: ocorre por meio da comida ou água infectada pelo agente causador da doença. A água 

consumida pode ser contaminada por esgoto despejado nas fontes de água e o alimento pode ser 

contaminado quando a pessoa não higieniza de forma correta as mãos antes de se alimentar. Em 

geral, essas infecções se manifestam no sistema digestório.

Oral: as doenças transmitidas oralmente são aquelas que podem passar de um indivíduo para outro 

pelo contato direto ou indireto, como o compartilhamento de copos e talheres ou beijos. Um exemplo 

bastante comum é o vírus herpes-vírus humano 1, causador do chamado herpes labial.

Respiratória: geralmente são infecções transmitidas através do ar pela tosse ou pelo espirro da pes-

soa. Os agentes infecciosos expelidos pela pessoa infectada ficam suspensos nas gotículas presentes 

no ar, e penetram no corpo de outra pessoa mais comumente pela boca, nariz ou olhos.

Sexual: são as infecções transmitidas pelo contato sexual, quando não é utilizada a proteção adequa-

da pelos indivíduos envolvidos.

Contato direto: algumas doenças, como infecções cutâneas causadas por fungos (conhecidas popu-

larmente como micoses), são transmitidas pelo contato direto entre uma pessoa e outra.

Transmissão vertical: é a transmissão de uma infecção da mãe diretamente para o bebê (ou feto) 

durante a gravidez, parto ou amamentação.

Iatrogênica: são infecções que podem ocorrer durante o recebimento de cuidados médicos, seja 

por falta de medidas de precaução por parte do hospital ou da equipe de saúde, seja pelos próprios 

riscos envolvidos em procedimentos delicados, como cirurgias.

Transmissão por vetores: depende de um organismo, que não é o causador da doença, para transmi-

tir a infecção. É o caso, por exemplo, da dengue, que não é causada pelo Aedes aegypti, mas trans-

mitida por esse mosquito quando está contaminado pelo vírus.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2, da CG3, da CG4, da CG5, da CG7, da CG8, da CG9 e das habilidades 
EM13MAT202, EM13MAT306, EM13MAT314, EM13MAT315, EM13MAT316, EM13MAT406, EM13CNT301 e EM13CNT302.

Imagem ilustrativa da bactéria Escherichia coli (E. coli), 

comumente encontrada no trato intestinal de pessoas saudáveis, 

mas que pode causar infecções em outras partes do organismo, 

por exemplo, no restante do trato digestório ou trato urinário.

FICA A DICA!

A música O pulso, lançada 

em 1989 pela banda Titãs, 

apresenta em sua letra 

por volta de 40 diferentes 

doenças, a maioria delas 

infecciosa, algumas 

virais, outras bacterianas. 

A letra da música cita 

também algumas doenças 

psiquiátricas e traz na 

mesma lista alguns 

sentimentos, por exemplo, 

o rancor e o ciúme.
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As doenças nem sempre são transmitidas de maneira semelhante. Enquanto uma infecção cutânea 

na mão de uma pessoa pode ser transmitida para outra por meio de um aperto de mão, algumas 

doenças, como o vírus da zica, não podem ser transmitidas dessa maneira. Leia o texto abaixo sobre 

maneiras de se prevenir de doenças virais.

Como se prevenir de doenças virais
Para saber como se prevenir de doenças virais, é fundamental conhecer como as viroses são 

transmitidas. A dengue, por exemplo, é transmitida pela picada de um mosquito.

Prevenir-se de doenças virais não é uma tarefa fácil, uma vez que existem diversos vírus, os quais 

podem ser transmitidos de diferentes formas. Entretanto, algumas doenças relativamente comuns 

podem ser evitadas com medidas bastante simples.

Muitas das doenças causadas por vírus são transmitidas por meio do contato com secreções ou gotí-

culas de saliva. Outras são transmitidas por vetores ou até mesmo por alimentos contaminados. Al-

gumas recomendações gerais podem ser adotadas para a prevenção de doenças causadas por vírus.

Dicas para evitar doenças virais

 Lavar sempre as mãos, principalmente antes de se alimentar e após ir ao banheiro.

 Não compartilhar copos e talheres.

 Lavar sempre os alimentos, dando atenção especial àqueles que serão consumidos in natura.

 Alimentar-se apenas em locais que obedecem às normas da Vigilância Sanitária.

 Utilizar camisinha em todas as relações sexuais para se prevenir de infecções transmitidas por 

meio da relação sexual, como a infecção por HIV.

 Utilizar repelentes em áreas com grande quantidade de mosquitos, dando atenção especial às 

regiões que apresentam mosquitos Aedes aegypti.

 Vacinar-se obedecendo às orientações dos calendários de vacinação. Uma grande variedade de 

doenças pode ser prevenida com a vacina, como gripe, raiva, sarampo e catapora.

 Evitar aglomerações de pessoas em épocas de surtos de determinadas doenças. Em surtos de gripe, 

por exemplo, deve-se evitar locais fechados e com muitas pessoas.

 Evitar contato com pessoas doentes.

 Alimentar-se bem e realizar exercícios físicos, pois esses hábitos estão relacionados com o forta-

lecimento do sistema imunológico.

[...]

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Como se prevenir de doenças virais. Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.
uol.com.br/saude-na-escola/como-se-prevenir-doencas-virais.htm. Acesso em: 21 jan. 2020.

1  Quais das medidas preventivas citadas no texto já fazem parte da sua rotina diária? E quais você 

ainda não pratica, mas poderia passar a incluir em seu dia a dia?

2  Discuta com os colegas outros cuidados que você toma para prevenir doenças infecciosas, além 

dos citados no texto.

Respostas pessoais.

Resposta pessoal. Resposta possível: lavar as mãos ao chegar em casa da rua, tirar os sapatos ao 
entrar em casa para manter os ambientes mais limpos, evitar contato com água de enchentes.

Regreto/Shutterstock

Não escreva no livro.
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O álcool em gel e a importância da higienização das mãos

O uso do álcool etílico, na sua forma líquida, era bastante comum em gerações passadas para limpeza 

doméstica. Em 2009, o Brasil e grande parte do mundo enfrentaram um grande surto da gripe H1N1. 

Desde então, o uso do chamado “álcool em gel” se popularizou como um agente de limpeza para 

as mãos, estando disponível em hospitais, restaurantes, escolas e, frequentemente, fazendo parte da 

lista de itens carregados nas bolsas e mochilas das pessoas.

Você já reparou, porém, que o álcool etílico é vendido em diferentes concentrações? Essa concen-

tração, obrigatoriamente discriminada na embalagem do produto, em geral varia de 46% a 99% (as 

indicações também podem ser em °INPM, que significa “porcentagem de álcool em peso ou grau 

alcóolico”).

3  Imagine que na hora de comprar álcool para desinfetar suas mãos lhe é dada a escolha entre a 

concentração 46%, 70% e 99%. Utilizando apenas noções intuitivas, discuta com os colegas qual 

seria sua escolha mais provável.

Os mecanismos exatos pelos quais o álcool age em cada tipo de microrganismo ainda não são claros, 

mas é importante destacar que o que torna eficaz o uso do álcool para a limpeza das mãos é a fricção 

aplicada entre elas. Além disso, estudos feitos com diferentes concentrações mostram que a eficácia para 

desinfetar superfícies diminui tanto para concentrações maiores quanto para concentrações menores.

Quando comparada a eficácia de cada uma das concentrações do álcool (seja ele líquido, seja em 

gel), o mais eficiente no combate aos microrganismos é o 70%. A concentração de água encontrada 

no álcool 70% facilita sua penetração pelas membranas protetoras das bactérias e, uma vez lá dentro, 

causa uma série de efeitos que interrompem algumas das funções vitais bacterianas. Além disso, o 

álcool 70% leva mais tempo para evaporar do que o álcool de concentrações maiores, permitindo que 

fique em contato com o vírus, bactéria ou fungo por mais tempo.

A comercialização na forma em gel permitiu que a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos 

fossem capazes de adicionar aromas e hidratantes ao produto, tornando-o também mais atrativo para 

o usuário.

Existem alguns itens de uso cotidiano da maioria das pessoas que acabam sendo os principais agentes 

de contaminação das mãos, geralmente por não fazerem parte da rotina de limpeza dos ambientes.

4  Você tem o hábito de levar lápis ou canetas à boca durante a aula ou quando está estudando em 

casa? Faça uma pesquisa sobre problemas de saúde que podem estar relacionados a morder ob-

jetos inapropriados e possíveis soluções para pessoas que têm esse hábito.

Além de itens domésticos como maçanetas, interruptores, colchões, carpetes e tapetes, alguns ob-

jetos de uso diário acabam sendo esquecidos na hora da faxina. Telefones celulares, smartphones e 

tablets que passam boa parte do dia na mão da maioria das pessoas – até mesmo em ambientes que 

costumam ser mais contaminados com bactérias do que outros, como banheiro e transporte público 

– muitas vezes não são higienizados com a frequência necessária. Usar o dispositivo enquanto se está 

no banheiro, guardá-lo no bolso, lavar as mãos, sair e pegá-lo de volta traz uma grande chance de 

contaminar suas mãos, que acabaram de ser higienizadas.

Para que a higienização das mãos não seja em vão, é 

sempre importante ter consciência de higienizar tam-

bém esses dispositivos que tocamos.

Explique aos estudantes que a porcentagem é o mesmo que °GL e indica a quantidade de álcool em relação 
ao volume, enquanto o °INPM indica a proporção de álcool em relação à massa.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal. Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Itens como telefones celulares, canetas, controles remotos, aparelhos 

para realizar exercícios físicos, teclados e mouses de computador, 

maçanetas e interruptores de luz estão entre os que mais contêm 

bactérias, e frequentemente são esquecidos na hora da limpeza.

[1] Uswa KDT/Shutterstock; [2] iunewind/Shutterstock; [3] Tatiana Popova/Shutterstock; 
[4] Foxstudio/Shutterstock; [5] Pixabay/pixabay.com

[1]

[2]
[2] [3]

[4]

[5]

Não escreva no livro.

Os elementos da fotografia não estão representados em proporção entre si.
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O texto a seguir apresenta alguns fatos importantes que contribuem para minimizar a transmissão de 

doenças infecciosas.

Higienização das mãos – Mitos e verdades

Para chegar até este site e ler esta notícia, provavelmente você usou as mãos. Para ligar o compu-

tador ou desbloquear seu celular também. Você já pensou quantas vezes usa as mãos ao longo do 

dia? Nossas mãos desempenham inúmeras funções e estão em contato frequente com objetos conta-

minados. Por isso, sempre que levamos as mãos a boca, nariz ou olhos sem higienizá-las, estamos 

correndo riscos de desenvolver alguma doença.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 40% dos casos de diarreias, gripes e conjunti-

vites poderiam ser evitados com o simples ato de lavar as mãos corretamente. Ou seja, com água e 

sabão, por 40 a 60 segundos, ou álcool em gel, por 20 a 30 segundos, não se esquecendo de espa-

lhar bem o produto e limpar as regiões entre os dedos e ao redor das unhas.

Um estudo feito nos Estados Unidos em 2013, pela Michigan State University, e baseado na obser-

vação do comportamento de 3 749 pessoas em banheiros públicos mostrou que:

33% não usaram sabonete ao lavar as mãos.

10% sequer lavaram as mãos.

Apenas 5% lavaram as mãos por tempo suficiente.

Para contribuir com esse importante ato de prevenção de doenças, selecionamos abaixo alguns dos 

principais mitos e verdades sobre a higienização das mãos.

Devo lavar a mão com água e sabão e depois com álcool em gel.

MITO – Embora em alguns locais os dois produtos estejam disponíveis, eles têm a mesma função. 

“Podemos escolher um deles e o efeito da higienização será imediato”, explica a Dra. Mirian de 

Freitas Dal Ben Corradi, infectologista e integrante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) do Hospital Sírio-Libanês.

Sabão antibacteriano é mais eficiente que sabão normal.

MITO – Os sabões comuns (sólidos ou líquidos) têm a mesma eficácia que os antibacterianos na 

higienização das mãos e podem ser usados para todas as situações cotidianas em que as mãos pos-

sam ter sido contaminadas.

Devo retirar joias e relógio durante a higienização das mãos.

VERDADE – Sob esses objetos, frequentemente acumulam-se microrganismos. Por isso, devemos 

retirá-los antes de situações de maior risco de contaminação ou transmissão de vírus e bactérias, 

como antes do preparo de qualquer alimento; em contato com pacientes doentes; e antes de tratar 

algum machucado. “Guardamos esses objetos, higienizamos as mãos e estamos protegidos”, comen-

ta a dra. Mirian.

Detergente pode ser usado para higienizar as mãos.

VERDADE – No entanto, os detergentes, o álcool comum e os demais produtos de limpeza domi-

ciliar não são produzidos para lavar as mãos e podem causar microfissuras na pele, facilitando a 

colonização por vírus e bactérias, explica a Dra. Mirian. “Se não tivermos álcool em gel ou sabão, 

podemos usar detergente em uma ou outra situação, mas não são os mais indicados”, comenta a 

infectologista.

Higienizar as mãos demais acaba matando os microrganismos “bons”, prejudicando a flora 

bacteriana das mãos.

MITO – Nossas mãos estão cheias de microrganismos “bons”, que formam a flora bacteriana 

residente em nosso organismo, e de microrganismos transitórios, que podem transmitir doenças. 

Quando higienizamos as mãos, podemos matar os dois tipos de microrganismos, mas os residentes 

vivem em camadas mais internas da pele e logo são restabelecidos. Portanto, podemos higienizar as 

mãos várias vezes ao dia, ou seja, sempre que necessário.
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Quando o álcool em gel começa ficar “empelotado”, deve ser descartado.

MITO – O bico de alguns dispensadores de álcool em gel permite que este fique “empelotado”, apa-

rentando estar velho. Isso ocorre devido ao contato do produto com o ar, mas não necessariamente 

devem ser descartados. Segundo explica a dra. Mirian, o mais importante é manter o produto em 

local fresco e arejado e respeitar seu prazo de validade, conforme estipula o fabricante. “Se obede-

cermos a esses critérios, podemos retirar aquelas partes mais ressecadas do bico do dispensador do 

álcool em gel e continuar usando o produto normalmente”, reforça a médica.

Falta de higienização das mãos pode causar infecções hospitalares.

VERDADE – A higienização das mãos é uma das estratégias [...] na prevenção das infecções 

hospitalares. Acompanhantes e familiares devem higienizar as mãos sempre, antes e depois, de 

visitarem pacientes internados. Para os profissionais de saúde, existem cinco momentos-chave de 

higienização das mãos: (1) antes de contato com o paciente; (2) antes da realização do procedimen-

to asséptico; (3) após risco de exposição a fluidos corporais; (4) após contato com o paciente; (5) 

após contato com as áreas próximas aos pacientes.

A higienização das mãos pode ser substituída pelo uso de luvas.

MITO – As luvas podem reduzir em mais de quatro vezes os riscos de contaminação das mãos, mas, 

segundo explica a dra. Mirian, no momento de retirar as luvas, as mãos correm risco de serem con-

taminadas. Por isso, as mãos devem sempre ser higienizadas após a retirada das luvas.

Momentos em que sempre devemos higienizar as mãos:

Após coçar ou assoar o nariz.

Após ir ao banheiro.

Antes e depois de tocar machucados e ferimentos.

Depois de mexer no lixo.

Depois de brincar, alimentar ou limpar um animal.

Antes de tocar em qualquer coisa que vá à boca de bebês.

Depois de trocar fraldas ou ajudar uma criança a se limpar.

CORRADI, Mirian de Freitas Dal Ben. Higienização das mãos – Mitos e verdades. Hospital Sírio-Libanês, 5 maio 2017. 
Disponível em: https://hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/higienizacao-maos-mitos-verdades.aspx. Acesso 

em: 21 jan. 2020.

5  Pesquisem o passo a passo para lavar as mãos corretamente e elaborem um tutorial mostrando 

esse processo. Esse pequeno “manual” pode ser em forma de cartaz, panfleto ou até mesmo um 

vídeo demonstrativo. 

6  A tirinha ao lado apresenta uma medida pre-

ventiva para evitar a disseminação de doen-

ças infecciosas. Elabore um breve texto expli-

cando por que cobrir a boca com o antebraço 

é melhor do que cobrir a boca com a mão ao 

tossir.

Resposta de acordo com a pesquisa realizada pelos estudantes.

Espera-se que os estudantes concluam que as chances do 
antebraço ter contato com objetos, como maçanetas, inter-
ruptores ou mesmo a mão de outra pessoa, são muito me-
nores do que as chances de as mãos entrarem em contato 
com eles; logo, as chances de você acidentalmente conta-
minar alguém também serão menores.
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Não escreva no livro.

SUS Minas gerais. Disponível em: https://saudecacador.
wordpress.com/2016/04/27/tossir-com-etiqueta-faz- 

bem-a-saude/. Acesso em: 15 fev. 2020.
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Doenças sazonais

Você já notou que algumas doenças sempre são citadas em notícias na mesma época do ano? Você 

costuma ficar resfriado no inverno? Os portais de notícias da sua região emitem alertas contra a den-

gue durante a época de maior incidência de chuvas?

Observe o gráfico a seguir sobre casos de dengue em Minas Gerais.

7.  A dengue causa sintomas como febre alta, erupções cutâneas, dores 
musculares e articulares e, em alguns casos, pode haver hemorragia in-
tensa e choque hemorrágico. O tratamento dessa doença não é especí-

7  Pesquise os sintomas da dengue e qual é o tratamento para essa doença.

O gráfico acima mostra a variação na quantidade de casos de dengue no estado de Minas Gerais, ao 

longo das 52 semanas para quatro anos não consecutivos. Pode-se notar que a maioria dos casos nos 

anos 2010, 2013, 2016 e 2019 ocorreu nas primeiras 20 semanas do ano.

8  De acordo com o gráfico, em qual ano a quantidade de casos foi menor?

9  Elabore um breve texto explicando as diferenças entre a curva vermelha e a curva roxa. 

2010.

Espera-se que os estudantes indiquem algumas diferenças, como: a amplitude das curvas é similar, sendo que a curva roxa tem 
uma amplitude um pouco menor; a largura da curva roxa é maior do que a largura da curva vermelha.

Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti é vetor 

do vírus de outras doenças, como a febre amarela, a 

zica e a chikungunya.

BOLETIM epidemiológico das doenças transmitidas pelo aedes: dengue, chikungunya e zika. Secretaria da Saúde de Minas Gerais, 2020. Disponível em: www.
saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jan_fev_mar/Boletim_07-01.pdf. Acesso em: 14 jan. 2020. Dados de SINAN-ONLINE/SES-MG.

 Casos prováveis* de dengue por semana epidemiológica de início de síntomas, 

excluídos os anos não epidêmicos – Minas Gerais

Dengue é uma doença infecciosa causada por quatro 

diferentes tipos de vírus, que são transmitidos ao ser 

humano por um vetor: o mosquito Aedes aegypti. 
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fico, podendo incluir medica-
mentos para a dor, ingestão 

de fluidos e, em casos graves, hospitalização.

Não escreva no livro.

*Casos prováveis são os casos confirmados e os casos suspeitos.
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Para o mosquito transmissor do vírus da dengue se reproduzir, ele depende de água parada – que nem 

sempre precisa ser limpa. Por esse motivo, ambientes úmidos e regiões em época de chuva são mais 

propensos à proliferação do mosquito, o que pode acarretar maior incidência de casos da doença.

O primeiro semestre do ano costuma ser mais chuvoso em boa parte do Brasil, incluindo a região 

estudada (estado de Minas Gerais), e, por isso, podemos ver no gráfico maior quantidade de casos 

nessa época. 

Nota-se também que as curvas do gráfico apresentam uma variação periódica, com maior quantida-

de de casos no primeiro semestre e poucos casos no segundo. Ao construir uma nova representação 

dos mesmos dados do gráfico anterior, colocando as curvas lado a lado, torna-se mais fácil notar essa 

periodicidade. Observe a seguir.

BOLETIM epidemiológico das doenças transmitidas pelo aedes: dengue, chikungunya e zika. Secretaria da Saúde de Minas Gerais, 2020. Disponível em: www.saude.
mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jan_fev_mar/Boletim_07-01.pdf. Acesso em: 14 jan. 2020. Dados de SINAN-ONLINE/SES-MG.

*Casos prováveis são os casos confirmados e os casos suspeitos. 

 Casos prováveis* de dengue por semana epidemiológica de início de síntomas, 

excluídos os anos não epidêmicos – Minas Gerais.

As campanhas de prevenção à dengue giram em torno do combate ao mosquito no ambiente resi-

dencial. Essas medidas visam ao bem da comunidade local como um todo e consideram que todos os 

residentes vão tomar medidas como eliminar lixo e pneus parados e não usar recipientes sob vasos 

de plantas. 

Uma única pessoa da comunidade local que não tome essas medidas pode ocasionar a criação do 

mosquito e este, por sua vez, acabar se reproduzindo e contaminando inúmeras pessoas.

10  Assim como a dengue é mais comum em épocas chuvosas e quentes, a gripe é uma doença co-

mum no inverno. Responda ao que se pede abaixo.

a) Pesquise a quantidade de casos de óbito em decorrência de doenças respiratórias por semana, em 

uma região de sua escolha, para três ou mais anos.

b) Construa um gráfico de linha para os dados que você pesquisou no item anterior.

c) Compare as curvas e identifique se há periodicidade nesses dados. O que essa periodicidade indica?

d) Pesquise a transmissão do vírus da gripe e indique os motivos pelos quais essa doença é mais co-

mum no inverno.

e) Faça uma lista de ações pessoais e comunitárias que podem ser tomadas para evitar a proliferação 

do vírus da gripe.

Não escreva no livro.

10a. A resposta depende dos anos e da região escolhida.
Informações para a pesquisa do item a podem ser encontradas no banco de dados do DATASUS no Sistema 
de Informações sobre Mortalidade.

A resposta depende dos anos e da região escolhida.

10c.  A resposta vai depender dos dados coletados. É possível que os dados não mostrem visualmente uma periodicidade, 
mas espera-se que os estudantes notem que, de fato, a gripe é mais comum no período de temperaturas mais baixas.

10d.  Resposta possível: A baixa temperatura não causa diretamente o aumento na proli-
feração do vírus, mas favorece a contaminação, pois em dias assim as pessoas se 
aglomeram mais em ambientes fechados, o que diminui a circulação do ar e facilita 
que uma pessoa saudável entre em contato com o ar contaminado.

Resposta possível: Além da vacina anual, os estudantes podem citar lavar as mãos com frequência, 
restringir a quantidade de vezes que se toca o rosto, cobrir o rosto (de preferência com o braço) ao 
tossir ou espirrar, manter ambientes bem ventilados, evitar contato com pessoas doentes e locais 
aglomerados, entre outros.
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Resfriado ou gripe?

Você já ficou resfriado? E gripado? Quais medidas você toma quando suspeita de que está com gripe?

A gripe e o resfriado são doenças diferentes que compartilham alguns sintomas em comum, por isso 

são comumente confundidas. Saber a diferença entre as duas é muito importante, pois a gripe é uma 

doença que pode afetar com agressividade grupos de risco como: idosos, bebês, gestantes, pessoas 

com doenças crônicas e/ou que tomam medicamentos que podem abaixar a imunidade.

O fluxograma abaixo mostra de maneira simplificada algumas diferenças entre as duas doenças.

Atenção! Esse 

fluxograma é 

uma maneira de 

diferenciar os 

sintomas  das duas 

doenças, mas não 

deve ser usado para 

diagnóstico. Além 

disso, você não deve 

se automedicar 

ou medicar outra 

pessoa. Sempre 

procure um 

profissional da 

saúde.

11  Alguns sintomas da gripe e do resfriado não foram indicados no fluxograma: calafrios, cansaço, 

dor de garganta, tosse, dores musculares e ardência nos olhos. Pesquise como esses sintomas se 

apresentam na gripe e no resfriado. Copie o fluxograma em uma folha à parte e inclua os sinto-

mas pesquisados.

12  A gripe H1N1 tem sintomas parecidos com os da gripe comum, porém ainda mais agressivos. 

Pesquise as diferenças e semelhanças entre essas duas doenças e modifique o fluxograma para 

abranger também a gripe H1N1.

13  Não é recomendada a utilização de antibióticos para tratar gripes e resfriados. As afirmações a 

seguir justificam essa recomendação.

 I. As bactérias do intestino humano são as primeiras células a combater o vírus da gripe. 

 II. Gripes e resfriados são causados por vírus; portanto, não devemos usar antibióticos para 

combatê-los. 

 III. Usar antibióticos pode fazer com que a gripe comum se torne uma doença muito mais grave, 

pois o medicamento mata as bactérias benéficas do nosso organismo que ajudam a comba-

ter o vírus da gripe.

 Utilizando as informações apresentadas acima, crie uma obra artística (desenho, poema, conto, 

fotografia, montagem, entre outros) que explique para alguém por que não é recomendado uti-

lizar antibióticos para tratar gripes e resfriados.

Se achar conveniente, comente que, em crianças, só consideramos febre a partir de 37,5 graus.

Leia sugestões de encaminhamento para as atividades a seguir nas Orientações específicas deste Manual.

Sim Não

Moderado.

Forte com  

congestão  

nasal.Sim

Sim
Não

Não

Fim

Início Está com febre?

Dor leve.

Dor moderada ou intensa.

A gripe é causada pelo vírus 

Influenza; seus sintomas 

aparecem rapidamente e 

costumam durar de 7 a 10 dias.

Está  

com dor de  

cabeça?

Alta  

(superior a  

37 °C).
Baixa.

Está  

com  

catarro?

O resfriado é causado 

pelo rinovírus; seus 

sintomas aparecem 

lentamente e costumam 

durar de 2 a 4 dias.
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Quantas vezes levamos as mãos ao rosto diariamente?

Cada tipo de vírus, fungo, bactéria ou qualquer outro tipo de microrganismo causador de doença 

tem sua própria estratégia para invadir o corpo humano. Muitos deles, principalmente os ligados às 

doenças respiratórias, usam como porta de entrada a boca, o nariz ou os olhos.

Sempre que alguém encosta a mão na própria boca, nariz ou olhos, está transferindo os vírus e bac-

térias da sua mão para o rosto, facilitando a ação dos agentes infecciosos.

Uma pesquisa feita pelo epidemiologista Wladimir J. Alonso et al. em 2012, 

publicada pela Editora da Universidade de Oxford, acompanhou o número 

de vezes que pessoas punham a mão em superfícies aleatórias e depois to-

cavam a boca ou o nariz. Essa pesquisa observou 249 pessoas nas cidades 

de Florianópolis (Paraná, BR) e Washington D.C. (Estados Unidos) ao longo 

de 66,2 horas. Os resultados mostraram que as pessoas tocavam superfícies 

comuns do dia a dia em uma taxa de 3,3 vezes por hora, e a mucosa de seus 

rostos (boca e nariz) 3,6 vezes por hora.

De acordo com o estudo, esses valores são maiores do que o número de 

vezes que uma pessoa comum costuma higienizar suas mãos diariamente. 

14  Considerando que a taxa média de pessoas toca-

rem seus rostos é de 3,3 vezes por hora e supon-

do que o número médio de horas de sono dessas 

pessoas seja de 8 horas, quantas vezes, em média, 

essas pessoas tocam seus rostos por dia?

Agora vocês vão fazer um levantamento de dados de 

pessoas da sua convivência, para comparar com o es-

tudo citado. O importante é escolher alguém que não perceba que está sendo observado ao longo de 

determinado período, já que isso pode comprometer a validade dos dados (você pode evitar tocar 

seu rosto, por exemplo, se estiver conscientemente pensando nisso).

Esse experimento pode ser feito em casa ou na escola: o importante é que a pessoa possa ser ob-

servada ao longo de várias horas (não necessariamente consecutivas) e de maneira que não esteja 

ciente. Uma opção é a turma toda combinar conduzir o experimento ao longo de uma semana inteira. 

Nesse caso, um estudante A será responsável por observar e contar, discretamente, durante deter-

minado período, o número de vezes que o estudante B encosta uma das mãos no nariz ou na boca. 

A decisão sobre qual estudante será observado pode ser feita de maneira aleatória (por meio de um 

sorteio, por exemplo) ou pode ser escolhido do modo mais conveniente para o observador, por exem-

plo, alguém que esteja na sua linha de visão.

Tão importante quanto contar preci-

samente o número de vezes que o es-

tudante B encostou a mão no rosto, é 

manter um registro preciso do tempo 

que o estudante A manteve sua obser-

vação. 

Não escreva no livro.

Aproximadamente 53 vezes por dia.

Imagem ilustrativa do vírus da gripe. O vírus 

causador da hepatite, por exemplo, tem um 

formato esférico muito semelhante, porém 

o formato de outros vírus pode variar 

bastante. O vírus do ebola, por exemplo, 

lembra o formato de uma minhoca, embora 

seja muitas vezes menor.

et al.: é abreviação 

em latim para o 

termo et alii (ou et 

aliae no feminino, 

ou ainda et alia em 

gênero neutro), que 

significa “e outros”. 

Essa notação é 

muito comum, 

principalmente em 

citações científicas, 

quando há muitos 

autores de um mesmo 

trabalho.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com acesso ao 

Geogebra;

 cronômetro ou dispositivo eletrônico com 

aplicativo que tenha a mesma função;

 dispositivo eletrônico com software de 

criação e edição de planilhas (opcional).
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Para que essa marcação de tempo não seja enviesada por fatores externos (como 

a decisão do estudante A de parar de marcar o tempo logo após o estudante B

ter tocado no rosto n vezes ou cinco minutos depois disso), uma sugestão é que 

esse período seja preestabelecido antes do início da contagem. Uma opção é 

ajustar o cronômetro para marcar 15 minutos e utilizar intervalos de 15 minutos 

como amostras de tempo. Nesse caso, se surgir um imprevisto e for necessário 

parar a contagem (caso o estudante B se levante para ir ao banheiro, por exem-

plo), a sugestão é descartar esse conjunto específico de dados.

Não existe uma medida de tempo ideal para que as obser-

vações sejam feitas. Porém, é importante lembrar que pa-

drões de comportamento variam durante o dia, então uma 

amostra de tempo de apenas uma hora de uma única pessoa 

não será significativa para o todo. Já uma amostra de 2 000 

horas de observação de um mesmo indivíduo pode ser exces-

siva, pois após algumas dezenas de horas talvez o comporta-

mento passe a ser repetitivo o suficiente para dados adicionais 

não trazerem maior precisão.

A avaliação do tempo total que deverá ser utilizado como parâ-

metro para as observações deverá ser feita pela turma antes do 

início do experimento. Outro aspecto que precisa ser alinhado 

antes do início da pesquisa é quão próximo do nariz ou da boca 

a mão da pessoa deve encostar para contar como um dado.

Quando se faz um levantamento científico de dados, é importan-

te ter o máximo de controle possível sobre todas as suas variá-

veis. Se o experimento envolve medidas de massa de um objeto, 

por exemplo, e for utilizada uma balança, é importante verificar se a balança está ca-

librada corretamente. Se a pessoa que está sendo observada estiver com uma crise 

de rinite alérgica, a tendência é que ela coce o nariz com uma frequência maior do 

que faria em condições normais. Nesse caso, a turma deve discutir como esse tipo 

de situação precisa ser tratada, se esses dados podem ser considerados em uma 

análise separada ou se devem ser desconsiderados comportamentos atípicos.

Os dados precisam ser anotados de maneira clara e organizada por cada estudan-

te. Uma sugestão para manter essa organização é, ao final de cada dia, reunir os 

dados em um software de criação e edição de planilha.

15 Calcule a média do número de vezes que as pessoas que você analisou tocam 

o rosto por hora. Esse valor é próximo ao encontrado pela pesquisa citada na 

página anterior? Elabore um texto explicando o porquê e cite hipóteses para não haver discre-

pâncias, caso elas existam.

Média: é definida como a razão entre a soma total dos valores, dividida pelo número total de valores.

Não escreva no livro.

Procure orientar os estudantes a estabelecer um equilíbrio entre o tempo total que cada pessoa será observada versus o número 
de pessoas que serão observadas. Explique-lhes que, se o número de pessoas observadas por estudante for grande, o tempo que 
cada uma delas será observada não precisa necessariamente ser tão grande, já que o importante é a amostra como um todo. Os 
estudantes também não precisam ficar limitados à sala de aula, podendo fazer esse levantamento de dados em outros locais de 
convivência da escola ou até mesmo em casa.

FICA A DICA!

O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) publicou, em 2015, um Guia de Boas Práticas nas Atividades 

de Pesquisa adotado pela instituição. Ele apresenta algumas diretrizes importantes sobre como deve ser 

elaborado um projeto científico, tratamento dos dados e apresentação dos resultados. Esse guia encontra-se 

disponível em: https://portal.cbpf.br/downloads/o-cbpf/sobre/pdfs/2018/Guia-Boas-Praticas-Cientificas-

CBPF.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.

15.  A análise de dados pode ser feita em grupos ou envolver a turma toda. Um cuidado importante ao reunir dados coletados por mais 
de uma pessoa é garantir que haja padronização nas unidades de medida. Se um estudante marcou todas as suas contagens de tem-
po em minutos, e outro em horas, todos precisam concordar em ajustar seus dados para uma mesma unidade de medida de tempo.

Para que essa marcação de tempo não seja enviesada por fatores externos (como 
convivência da escola ou até mesmo em casa.

mento passe a ser repetitivo o suficiente para dados adicionais 

veis. Se o experimento envolve medidas de massa de um objeto, 

por exemplo, e for utilizada uma balança, é importante verificar se a balança está ca-por exemplo, e for utilizada uma balança, é importante verificar se a balança está ca-por exemplo, e for utilizada uma balança, é importante verificar se a balança está ca-

o rosto por hora. Esse valor é próximo ao encontrado pela pesquisa citada na 
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Anote no seu processofólio quais são as principais formas de contágio por infecção que você estudou e 

como preveni-las. Adicione também o manual produzido por você e seu grupo sobre a maneira correta 

de higienizar as mãos. Inclua o estudo realizado sobre a possível periodicidade da gripe na sua região e, 

por fim, o seu relatório de pesquisa sobre o número de vezes que as pessoas tocam a boca ou o nariz em 

determinado período de tempo.

PROCESSOFÓLIO

Na sua análise, você vai utilizar apenas os três primeiros valores apresentados: n, Média (M) e s. O s 

representa o desvio padrão dos dados.

Desvio padr‹o: indica o quanto os dados estudados variam em relação à média. Em um conjunto de 

dados em que todos os valores estão muito próximos da média, o desvio padrão será pequeno.

16  Pesquise como é feito o cálculo do desvio padrão de um conjunto de dados.

No histograma fornecido como exemplo, o conjunto de dados tem 102 valores, a média desses valores 

é M 5 8,902 e o desvio padrão é s 5 3,2914.

17  Elabore um relatório sobre sua pesquisa. Não se esqueça de que um relatório precisa explicar 

todo o procedimento adotado para o levantamento dos dados, apresentar a análise realizada e 

as conclusões que podem ser obtidas com base nessa análise.

Não escreva no livro.

Ao utilizar a função “Planilha de Cálculos” do GeoGebra, você estará em um 

ambiente de planilha eletrônica. A maneira ideal de inserir os dados no pro-

grama é selecionar uma coluna e, em cada linha dessa coluna, digitar uma 

taxa encontrada. Essa coluna pode incluir todos os dados de um grupo de 

estudantes ou ainda os dados obtidos por toda a turma.

Para criar um histograma, clique no ícone  e, em seguida, em “Análise 

Univariada”. Uma janela abrirá mostrando seu histograma, semelhante ao da 

imagem abaixo.

O GeoGebra é capaz de fazer alguns cálculos estatísticos automaticamente 

para você. Ao clicar no botão , aparecerá uma janela adicional com vários 

valores relativos ao seu histograma.

O GeoGebra pode ser instalado gratuitamente ou utilizado sem instalação no site www.geogebra.org/ (acesso em: 21 jan. 2020).

O GeoGebra é 

um software 

de Matemática 

dinâmica gratuito 

que permite análise 

de dados, criação 

de gráficos, criação 

e manipulação de 

figuras geométricas 

planas, entre outros. 

Os subprodutos desta etapa são o estudo das principais formas de contágio de infecções e como preveni-las; a produção de um 
manual de como higienizar as mãos corretamente; o estudo da periodicidade da incidência de gripe na região; e uma pesquisa sobre 
o número de vezes por hora que pessoas levam a mão ao nariz e à boca em determinado período.

16. A fórmula do desvio padrão é dada por 

s 5
2 1 2 1 1 2x x x x x x

n

n
( ) ( ) ... ( )

1
2

2
2 2

, 

em que x
n
 é o valor de cada dado, x  é o valor 

da média e n, o número total de dados.
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ETAPA 3

A importância da imunidade populacional e o calendário de 

vacinas após a infância

Para que uma doença represente um problema de saúde pública importante, é necessário que 

pessoas que potencialmente possam adoecer estejam presentes nessa população. Isto é, um sur-

to de dengue pode não acontecer em uma região na qual não exista o mosquito transmissor, ou 

porque todas as pessoas da região já tiveram a doença, por exemplo.

O mesmo acontece com uma população vacinada. Quanto mais pessoas vacinadas contra certa 

doença existirem em determinada população, menor a chance de alguém ali adoecer dessa doen-

ça – seja porque já foi vacinada, seja porque dificilmente terá contato com alguém doente.

Quando uma população atinge níveis vacinais considerados suficientes, podemos compreender 

que quem mora naquela cidade passa a se beneficiar de um efeito chamado imunidade popula-

cional (também conhecido por imunidade de rebanho).

O conceito de imunidade populacional é particularmente importante quando se trata de vacinas. 

Se pensarmos na saúde de uma população inteira, mesmo que todos os indivíduos desse grupo 

pudessem potencialmente ser vacinados, é quase utópico acreditar em algum tipo de campanha 

capaz de alcançar 100% das pessoas. Uma população inteira pode ser composta de milhões, de-

zenas de milhões ou mesmo centenas de milhões de indivíduos.

É necessário levar em conta também que, em uma dada população, há restrições de quem pode 

ser vacinado. Boa parte das vacinas só pode ser aplicada a partir de uma idade mínima, o que 

significa que recém-nascidos são particularmente mais vulneráveis a doenças infecciosas. Pes-

soas com certos problemas de saúde ou com determinados tipos de alergia também podem ter 

restrições médicas em relação a certas vacinas.

Existem doenças que só impõem risco grave para uma parcela da popu-

lação. Nesses casos, o Ministério da Saúde escolhe vacinar apenas essa 

parcela da população – como acontece com a vacina contra a gripe ou 

contra o Papilomavírus Humano (HPV).

Em outras situações, as doenças são prevalentes na infância e devem ser 

combatidas o mais cedo possível – caso de várias doenças que compõem 

o calendário básico de vacinação infantil.

Quando a imunidade populacional é atingida, significa que um número 

satisfatório de pessoas recebeu a vacina, de maneira que a proteção con-

tra aquela infecção é suficiente para valer para todos.

Os esquemas na página seguinte ilustram a ideia do processo de imu-

nidade populacional. As pessoas representadas em amarelo são as não 

vacinadas contra determinada infecção. As pessoas representadas em 

vermelho são as contaminadas com essa infecção. O esquema superior 

mostra a proliferação da doença em uma população não imunizada, na 

qual, com o tempo, ocorre uma contaminação da maioria das pessoas.

O esquema inferior mostra o efeito de um processo de imunização reali-

zado com sucesso nessa população. As pessoas em azul foram imuniza-

das e, nesse caso, a maioria das pessoas que não foram imunizadas, em 

amarelo, continua não infectada.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2, da CG3, da CG5, da CG7, da CG8 e da CG9.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com esta etapa nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

FICA A DICA!

O vídeo Você sabe o 

que é imunização de 

rebanho? apresenta 

uma explicação e 

uma animação para 

ilustrar o efeito 

da imunização de 

rebanho e como 

ela é importante 

para proteger 

aqueles que, por 

terem alguma 

contraindicação 

ou serem muito 

novos, não 

podem se vacinar. 

Disponível em: 

www.youtube.com/

watch?v=4HJQY7rz-

3c. Acesso em: 15 

jan. 2020.
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Existem alguns mitos bastante populares em relação às vacinas:

 Doenças que podem ser evitadas por vacinas já foram erradicadas no Brasil; portanto, não preciso me 

vacinar contra elas.

 Tomar mais de uma vacina de uma só vez sobrecarrega o sistema imunológico.

 Vacina contra gripe causa gripe.

 É melhor ter catapora ou algumas outras doenças popularmente conhecidas como “doenças de infân-

cia” a me imunizar contra elas, pois trazem menor risco à saúde.

 Gestantes, bebês e pessoas com condições que afetam o sistema imunológico (imunodeprimidas) não 

podem tomar nenhum tipo de vacina.

1  Pesquisem por que nenhuma das informações acima 

é verdadeira. Elaborem um vídeo – pode ser na forma 

de um minidocumentário, de uma conversa ou, ainda, 

de uma peça teatral – com o resultado da pesquisa.

Combater mitos que trazem malefícios à saúde, sobretudo quando isso pode afetar diretamente a 

saúde de outras pessoas além de você, é muito importante. Por isso, é fundamental sempre verificar 

informações antes de compartilhá-las e fazer uma leitura crítica do que está sendo apresentado.

2  Discuta com a turma quais desses mitos cada um de vocês já conhecia e qual é a fonte dessa in-

formação. Converse ainda sobre outras informações falsas que vocês conheçam do tema.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com capacidade de 
gravar vídeos.

Não escreva no livro.
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O movimento antivacina (também conhecido como anti-vaxx) surgiu nos anos 1990 e reúne pessoas 

contrárias às vacinas. Ele é fundamentado, principalmente, por um artigo fraudulento publicado por 

Andrew Wakefield, relacionando à vacina tríplice viral (ou VASPR) com casos de autismo. Esse artigo foi 

considerado fraudulento depois que diversos grupos de cientistas tentaram, sem sucesso, reproduzir 

os mesmos resultados. Inúmeros artigos foram publicados desde então, mostrando pesquisas que 

buscaram encontrar qualquer tipo de relação entre a vacina tríplice viral (e outras) e autismo, e não 

encontraram nenhum tipo de vínculo. Muitos médicos, imunologistas e cientistas responsabilizam 

Andrew Wakefield por ter causado, indiretamente, a volta de várias epidemias e a morte de grande 

quantidade de pessoas.

VOCÊ SABIA?

A vacina da gripe é oferecida anualmente, em geral, para certos grupos populacionais de maior risco. 

A razão da periodicidade anual da campanha é o fato de a gripe ser uma doença sazonal e os diferen-

tes vírus que causam essa doença serem altamente mutáveis. Isso quer dizer que o código genético 

desse vírus sofre mutações com facilidade e, com isso, a imunidade criada por uma versão anterior do 

vírus não surte efeito com a versão nova.

É importante lembrar também que o calendário de vacinação não termina na infância. Existem vaci-

nas que precisam ser tomadas na adolescência, na vida adulta, por gestantes e por idosos.

FICA A DICA!

O vídeo Movimento antivacina é criminoso, diz Drauzio Varella apresenta uma entrevista com o médico 

brasileiro Drauzio Varella, realizada pelo canal britânico BBC News Brasil. Discute o movimento antivacina no 

Brasil e o motivo da volta da epidemia de doenças previamente erradicadas. Disponível em: www.youtube.

com/watch?v=Cg-Vm6R5XNI. Acesso em: 21 jan. 2020.

HPV: previne o vírus papiloma humano, que pode causar verrugas genitais e alguns tipos de câncer. 
É dada em duas doses, com intervalo de seis meses entre cada uma delas.

Meningocócica C: previne a doença causada pela bactéria meningococo do tipo C. É dada em dose única ou duas doses, 
dependendo da situação vacinal anterior.

Hepatite B: dada em três doses, dependendo da situação vacinal anterior.

Febre amarela: dose única, dependendo da situação vacinal anterior. 

Dupla adulto (dT): previte difteria e tétano. Reforço deve ser tomado a cada dez anos. 

Tríplice viral: previne sarampo, caxumba e rubéola. Dada em duas doses, dependendo da situação vacinal anterior.

Pneumocócica 23-valente: previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo vírus pneumococo. Dose 
única, dependendo da situação vacinal anterior. Ela é indicada para a população indígena e grupos-alvo específicos.

9

10

11
12

13 14
15

16

17

18

19

Calendário infantil

Comente com os estudantes que a vacina da febre amarela tem uma versão com dose única (vitalícia) e uma versão fragmentada e 
quem toma essa versão fragmentada deve tomar o reforço depois de alguns anos.

Ban
co

de im
agens/Arquivo da editora
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Na maior parte do mundo, incluindo o Brasil, as vacinas seguem um calen-

dário, ou seja, são ministradas de acordo com a idade, principalmente na 

infância e adolescência.

A linha do tempo apresentada na parte inferior da página mostra a faixa de 

idade ideal para que certas vacinas sejam aplicadas.

É importante lembrar que o programa de vacinação brasileiro é oferecido in-

tegral e gratuitamente pelo SUS, para toda a população, nos postos de saúde 

ou durante campanhas específicas.

Povos indígenas seguem um calendário à parte, pois o Ministério da Saúde 

busca proteger populações minoritárias com alguns cuidados especiais.

Os 25 tipos diferentes de vacinas aplicadas pelo SUS são fabricadas no Brasil, 

que não só é autossuficiente na sua produção, como também exporta vacinas para mais de 70 outros 

países, sobretudo africanos. Os produtores de vacina no Brasil são a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz), no Rio de Janeiro (RJ), e o Instituto Butantan, em São Paulo (SP).

Existem no Brasil mais de 36 mil salas de vacina, e por ano são aplicados por volta de 300 milhões 

delas. Isso faz nosso país ser um dos campeões em número de vacinação gratuita, quando compara-

do com o restante do mundo.

3  Você está em dia com as vacinas que deveria ter tomado até sua idade atual? Para as vacinas 

infantis, pesquise na internet ou em postos de saúde o calendário oficial da região em que vive.

4  Faça uma roda de discussão com sua turma e reflitam sobre a seguinte afirmação: “Vacinar-se 

não é proteger apenas a sua saúde, é contribuir para a proteção de toda a sociedade. Escolher 

não tomar uma vacina que lhe é indicada, quando não existe contraindicação, pode causar efeitos 

negativos para o restante da sociedade”.

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 4 
nas Orienta•›es espec’ficas deste Manual.

Inclua no seu processofólio o roteiro utilizado para a confecção do seu vídeo. Deixe registrados também 

os pontos principais da sua discussão com a turma sobre a importância da vacinação individual para a 

proteção da comunidade como um todo.

O subproduto desta etapa é um vídeo analisando por que certas informações disseminadas sobre vacinas são falsas e uma discussão 
sobre a importância da vacina individual como ação social.

PROCESSOFîLIO

Siga sempre as 

orientações das 

campanhas de 

vacinação da 

sua região e dos 

profissionais dos 

postos de saúde, 

independentemente 

do que estiver 

anotado na sua 

caderneta de 

vacinação.

HPV – 9 a 14 (meninos)
HPV – 11 a 14 (meninas)
Meningocócica C – 11 a 14 
Tríplice viral – 10 a 19, 20 a 59
Febre amarela – 10 a 19, 20 a 59
Pneumocócica 23-valente – 10 a 19, 20 a 59
Hepatite B – 10 a 19, 20 a 59
Dupla adulto – 10 a 19, 20 a 59

20

21
22

23

24

25

26

27
28

... 59

Calendário adulto
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ETAPA 4

 Medidas individuais de prevenção

Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

Você sabe quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis?

Algumas das mais comuns no Brasil são:

 HIV;

 Sífilis;

 Gonorreia;

 Cancro mole;

 Linfogranuloma venéreo;

 Condiloma acuminado;

 Tricomoníase;

 Hepatites virais B e C.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da CG7, da CG8 e da habilidade EM13MAT106. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, em 2016, a mudança da terminologia DST (Doença 

Sexualmente Transmissível) para IST (Infecção Sexualmente Transmissível), já que o termo doença implica 

a existência de sintomas e sinais visíveis na pessoa. Uma infecção, por sua vez, pode ser assintomática 

por longos períodos (em alguns casos durante a vida toda) e detectada apenas por meio de exames 

laboratoriais. A mudança do termo foi estabelecida no Brasil pelo Ministério da Saúde em novembro de 2016.

VOCÊ SABIA?

1  Se você tivesse de divulgar informações para esclarecer um público sobre as infecções citadas 

acima – indicando, por exemplo, os principais sintomas, formas de tratamento, quais são mais 

comuns –, qual maneira você acredita que seria mais efetiva na sua comunidade? Discuta uma 

solução com os colegas e crie um protótipo dessa divulgação, que pode ser feita na forma de 

panfletos informativos, cartazes, publicações em redes sociais, entre outros.

Todas as infecções sexualmente transmissíveis podem ser prevenidas com o uso correto do preser-

vativo masculino ou feminino. Como medida de saúde pública, preservativos são distribuídos gratui-

tamente pelo SUS, em todos os postos de saúde, e podem ser retirados por qualquer pessoa, sem 

nenhum tipo de burocracia.

Embora a principal forma de transmissão das ISTs seja 

por contato sexual, é importante lembrar que também 

existe a transmissão vertical, ou seja, da mãe para a 

criança durante a gestação, o parto ou processo de 

amamentação. O acompanhamento pré-natal da ges-

tante é indispensável. Também faz parte dessa rotina 

a realização de exames de detecção de algumas ISTs.

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 1 nas Orientações específicas deste Manual.

Preservativos masculinos (à esquerda) e femininos (acima) podem 

ser retirados em postos de saúde do SUS, de forma anônima e 

gratuita, por qualquer pessoa, sem a necessidade de consulta 

médica prévia ou qualquer outro tipo de procedimento.
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Além de oferecer preservativos gratuitamente e incentivar o uso deles por meio de campanhas, o 

SUS oferece tratamento para qualquer tipo de IST nos postos de saúde. Leia mais a respeito no texto 

a seguir.

Brasil mais do que dobra o tempo de sobrevida de pessoas com aids

[...]

O sucesso das políticas públicas de combate ao HIV/aids no Brasil, que desde 1996 garante o 

tratamento universal e gratuito no Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com aids, reflete 

no aumento do tempo de vida dessa população. É o que mostra o Estudo de Abrangência Nacio-

nal de Sobrevida e Mortalidade de Pacientes com aids no Brasil. A pesquisa aponta que 70% dos 

adultos e 87% das crianças diagnosticadas entre 2003 e 2007 tiveram sobrevida superior a 12 

anos. O último estudo a analisar a sobrevida desses pacientes no país foi realizado em 1999 e 

mostrava uma sobrevida de cerca de nove anos (108 meses). Em 1996, antes de o Ministério da 

Saúde ofertar o tratamento universal aos pacientes com aids, a sobrevida era estimada em cerca 

de cinco anos (58 meses).

[...]

Desde a implementação do tratamento para todos, em 1996, até junho de 2018, 593 mil pessoas 

com HIV/aids estavam em tratamento no país. A maioria (87%) faz uso do dolutegravir, um dos 

medicamentos mais modernos do mundo, que está disponível gratuitamente no SUS. O medicamen-

to aumenta em 42% a chance de supressão viral entre adultos, quando comparado ao tratamento 

anterior, usando o efavirenz. A supressão viral é a diminuição da quantidade do vírus no sangue 

da pessoa vivendo com HIV pelo uso correto do antirretroviral adequado. Neste estágio, o vírus não 

oferece mais risco à saúde do indivíduo, retardando o aparecimento da aids e impedindo a trans-

missão do vírus nas relações sexuais.

[...]

Todas as pessoas diagnosticadas com HIV recebem tratamento gratuito pelo SUS. Atualmente, exis-

tem 21 medicamentos disponíveis. O uso regular e correto dos antirretrovirais melhora a qualidade 

de vida, reduz o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Além disso, é impor-

tante seguir as recomendações médicas, comparecer às consultas, manter uma boa alimentação e 

praticar exercícios físicos.

BOGAZ, Camila. Brasil mais do que dobra o tempo de sobrevida de pessoas com aids. Disponível em: www.saude.gov.br/
noticias/agencia-saude/45465-brasil-mais-do-que-dobra-o-tempo-de-sobrevida-de-pessoas-com-aids.  

Acesso em: 21 jan. 2020.

2  Pesquise a diferença entre aids e HIV. Quais são os principais sintomas da aids? 

Embora os tratamentos tenham evoluído muito nos últimos anos, e a expectativa de vida dos por-

tadores de HIV também, isso não quer dizer que os cuidados em relação à doença possam diminuir. 

Infelizmente, o número de pessoas infectadas continua aumentando. Em 2006, a cada 100 mil habi-

tantes, 2,4 jovens entre 14 e 19 eram portadores do vírus HIV, e esse número saltou para 6,9 em 2015, 

de acordo com o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde.

3  De acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Infecções Sexualmente Transmis-

síveis, Aids e Hepatites Virais, qual foi o crescimento percentual dos casos de HIV entre os anos 

de 2006 e 2015, para jovens entre 14 e 19 anos?

Não escreva no livro. Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 2 nas Orientações específicas 

deste Manual.

187,5%
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Métodos contraceptivos 

Além de distribuir preservativos masculinos e femininos que previnem a disseminação de infecções 

sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada, auxiliando no planejamento familiar, o SUS tem 

a obrigação de oferecer à população os seguintes métodos contraceptivos: anticoncepcional oral, 

minipílula, injeção anticoncepcional mensal ou trimestral, dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, 

diafragma, pílula de emergência (também conhecida como pílula do dia seguinte), laqueadura e 

vasectomia.

4  Pesquise a diferença entre o chamado anticoncepcional oral e a minipílu-

la oferecidos pelo SUS.

O DIU de cobre é um pequeno dispositivo no formato de T, colocado dentro 

do útero por um médico ginecologista. O aumento no número de partículas 

de cobre na parede uterina inibe a mobilidade e viabilidade dos esperma-

tozoides, assim como previne que um possível óvulo fertilizado consiga se 

implantar na parede uterina.

Já o diafragma é um método de barreira, assim como o preservativo, com a 

diferença de que não protege contra ISTs.

A laqueadura (feminina) e a vasectomia (masculina) são métodos permanentes de esterilização. São 

procedimentos cirúrgicos, e os pacientes precisam atender a certos pré-requisitos de idade ou nú-

meros de filhos para serem elegíveis, já que a reversão desses procedimentos é bastante difícil e com 

uma baixa taxa de sucesso.

5  Quais são os pré-requisitos para um homem realizar vasectomia ou mulher realizar laqueadura 

pelo SUS? Pesquise em sites de informações do SUS ou em um posto de saúde.

Não escreva no livro.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 5 nas Orientações específicas deste Manual.

DIU, diafragma e comprimido anticoncepcional são diferentes métodos contraceptivos oferecidos gratuitamente pelo SUS, 

mas que não oferecem nenhum tipo de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis.
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Anticoncepcionais 

hormonais são 

medicamentos e, 

como qualquer 

medicamento, têm 

contraindicações 

e só devem ser 

utilizados com 

prescrição médica.

4.  A minipílula possui apenas um hormônio (progesterona), enquanto o anticoncepcional oral tradi-
cional é uma combinação de dois hormônios diferentes (progesterona e estrógeno).

Os elementos não estão 

representados em 

proporção entre si.
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Os diferentes métodos contraceptivos apresentam diferentes eficácias. O índice de Pearl é um valor 

comumente utilizado no estudo dessa eficácia, e seu cálculo é dado por:

P
N

N

g

M m

5

?

?

?

12

N
100,

em que P é o índice de Pearl, N
g
 o número de gravidezes, N

M
 o número de mulheres estudadas e N

m
 o 

número de meses de exposição ao método.

Quando se realiza um estudo com o índice de Pearl, é normal a publicação de dois valores diferentes: 

o valor ideal (a porcentagem de mulheres que engravidariam utilizando aquele método corretamen-

te), e o valor típico (a porcentagem de mulheres que de fato engravidam utilizando aquele método). 

Esse valor típico pode diferir muito do valor ideal para alguns métodos, pois a utilização incorreta 

pode levar à gravidez. Leia a tabela abaixo:

MULHERES QUE ENGRAVIDAM NO PRIMEIRO ANO DE USO (%)

Uso típico Uso ideal

Nenhum 85 85

Coito interrompido 27 4

Diafragma 16 6

Preservativo feminino 21 5

Preservativo masculino 15 2

Anticoncepcional oral 8 0,3

DIU de cobre 0,8 0,6

Laqueadura 0,5 0,5

Vasectomia 0,1 0,1

6  Observando apenas o uso ideal, o anticoncepcional oral é um método eficaz para prevenir a gra-

videz?

7  Elabore uma hipótese para a discrepância entre a porcentagem de mulheres que engravidariam 

utilizando esse método corretamente e a porcentagem de mulheres que de fato engravidaram.

8  Como você ajudaria um jovem casal, ambos de 35 anos e que já têm dois filhos, a escolher o mé-

todo contraceptivo mais indicado para o estilo de vida deles, baseando-se apenas no índice de 

Pearl? Pense nos tipos de perguntas necessárias a fazer e utilize os dados da tabela apresentada 

nesta página.

Não escreva no livro.

Observando apenas o uso ideal, sim, por 0,3% de probabilidade de engravidar ser ainda menor do que a probabilidade 
apresentada pela laqueadura, de 0,5%.

Resposta pessoal.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 8 nas 
Orientações específicas deste Manual.

7.  Espera-se que o estudante mencione, como possíveis causas para essa discrepância, o esquecimento de tomar os comprimidos diaria-
mente, e no mesmo horário, ou ainda o desconhecimento de interações medicamentosas que diminuam a eficácia do anticoncepcional 
oral durante certos tratamentos com antibióticos, por exemplo.

Acrescente no seu processofólio os resultados do estudo dos métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS, 

bem como os dados que considerar relevantes da tabela apresentando os índices de Pearl desta página.

O subproduto desta etapa é o estudo dos métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS e do índice de Pearl na eficácia dos métodos 
contraceptivos.

PROCESSOFîLIO

Informações obtidas em: STRAUSS, Jerome F.; BARBIERI, Robert. Yen and Jaffe’s 

Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management. 7th 

ed. Philadelphia, PA: Elsevier Inc., 2014.
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ETAPA 5

 Mãos à obra

Seleção do problema

Nesta etapa final do projeto, você terá um papel protagonista em uma ação para ajudar a solucio-

nar um problema relacionado à saúde da sua comunidade.

Vários temas relacionados à saúde foram estudados até agora, começando pelo tratamento da 

saúde como um direito universal do ser humano e passando por várias questões que podem ser 

comuns a diferentes comunidades.

1 Releia seu processofólio. De todas as questões de saúde estudadas, qual você acredita ser 

mais impactante na sua comunidade?

Existem muitos problemas relacionados ao SUS que estão ligados à infraestrutura do sistema em 

larga escala. Por exemplo:

Verbas insuficientes.

Número de pacientes excessivo para uma mesma unidade de atendimento.

Quantidade de profissionais inferior à necessária para atender às necessidades de certa região.

Falta de equipamentos para o adequado atendimento de emergência ou realização de exames.

Esses problemas podem ser solucionados com a população cobrando dos órgãos competentes 

(municípios, estados e federação) medidas cabíveis. Mas as soluções, em geral, não ocorrem a 

curto prazo.

Faz parte do seu papel como cidadão ter ciência de quem é responsável pelo quê e realizar essas 

cobranças, seja na câmara municipal da sua região, seja avaliando as propostas relacionadas à 

saúde durante as eleições, se você já tiver mais de 16 anos e já puder votar.

Existem algumas ações, no entanto, que não dependem dessa infraestrutura em larga escala e 

podem ser realizadas por você e os colegas, com o intuito único de trazer benefícios à sua co-

munidade.

2  Organize uma mesa-redonda para discutir com os colegas um ou mais problemas da comuni-

dade local, relacionados à saúde, que tenham soluções tangíveis e ao alcance de vocês. Os pro-

blemas podem ou não estar relacionados a um dos tópicos estudados ao longo deste projeto.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG2, da CG7, da CG9 e das habilidades EM13CNT207 e EM13CHS502.

Não escreva no livro.

Resposta pessoal.

Leia sugestões de encaminhamento para o trabalho com a atividade 2 nas Orientações específicas deste Manual.

FICA A DICA!

O projeto RAP da Saúde (Rede de Adolescentes Promotores da Saúde), da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (RJ), estimula o trabalho conjunto de profissionais da saúde e jovens para que estes atuem 

como promotores da saúde em várias comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Os jovens são responsáveis 

por realizar campanhas, disseminar conhecimento, organizar encontros, oficinas, além de outras ações sociais 

com o propósito de melhorar a qualidade de vida das comunidades. Saiba mais acessando a página http://

cedaps.org.br/projetos/rap-da-saude-rede-de-adolescentes-e-jovens-promotores-da-saude/. Acesso em: 20 

jan. 2020.
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3  Façam uma pesquisa de dados locais a respeito do problema ou dos 

problemas discutidos na atividade anterior. Com esses dados, organizem 

as medidas a serem tomadas por ordem de prioridade ou urgência ou 

outros critérios que acharem mais importantes.

4  Estimem quanto tempo vocês acreditam que seria necessário para traba-

lhar o problema ou os problemas discutidos na atividade 2.

5  Escolham o problema a ser trabalhado, considerando os resultados das 

atividades anteriores. Lembrem-se de que o projeto deve ter uma solu-

ção factível. Justifiquem a escolha com base na pesquisa realizada, des-

tacando a importância de solucionar esse problema para a comunidade. 

Plano de ação

Uma vez que o problema a ser tratado tenha sido escolhido, e a turma tiver decidido se a ação será 

feita de maneira coletiva (turma toda) ou em grupos, alguns pontos devem ser levados em considera-

ção na hora de planejar o tipo de ação a ser tomada por você e seus colegas. O plano de ação deverá:

 ter duração máxima de 4 semanas;

 ser de total responsabilidade sua e dos colegas;

 ser aprovado pelo professor e pela coordenação da escola;

 não trazer riscos à integridade física e mental sua ou dos colegas;

 ter em vista um benefício para a comunidade.

O formato do plano de ação deverá ser decidido e implementado por você e seu grupo.

No caso, por exemplo, de uma campanha para melhorar os índices de vacinação, é possível realizar 

posts em redes sociais, criar um vídeo explicativo ou até mesmo convidar a comunidade para uma 

palestra elucidativa na escola, composta de uma seção de perguntas e respostas no final.

Já se for constatado um problema grande relacionado à dengue em época de chuvas, a campanha 

pode ser feita por meio de cartazes, ou levando a informação às crianças mais novas da escola ou de 

creches locais, para que essas crianças transmitam aos pais informações de como prevenir a prolife-

ração de mosquitos em casa. Pode-se também realizar uma campanha de porta em porta para levar 

informações ou, ainda, procurar uma gráfica que queira ajudar e aceite patrocinar panfletos a serem 

distribuídos na região.

Uma campanha sobre métodos con-

traceptivos, por sua vez, pode ser 

feita por meio de uma peça de tea-

tro, por exemplo.

Resposta depende dos proble-
mas pesquisados.

Caso não haja um consenso de qual problema é mais urgente na comunidade, ou se for consenso de todos, a turma pode se 
dividir em grupos para tratar de diferentes questões ou para tratar de uma mesma questão por perspectivas diferentes.

D

O DATASUS tem um 

portal com diversas 

informações 

relevantes que 

podem fomentar 

essa pesquisa.

Vocês podem 

apresentar os 

dados em forma 

de gráficos, 

tabelas, quadros e 

esquemas.

Tanto na elaboração quanto no 

planejamento e na execução da 

proposta de ação, você e seus 

colegas terão que organizar o 

trabalho e garantir que todos 

os envolvidos estejam a par das 

tarefas que já foram e das que 

precisam ser realizadas.  
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Não escreva no livro.
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O importante ao planejar uma campanha é pensar no impacto que ela terá para a comunidade. 

Para maximizar esse impacto, é preciso levar em consideração a linguagem utilizada. Uma linguagem 

formal em uma campanha cujo público-alvo são crianças não terá um resultado efetivo tão bom 

quanto uma campanha para o mesmo público que utilize linguagem mais simples. Utilizar uma lingua-

gem infantil para dialogar com adultos, porém, pode gerar falta de confiança.

Altruísta é a pessoa que se preocupa com o bem-estar de outras pessoas antes do seu próprio  

bem-estar e tem atitudes condizentes com esse pensamento. Ao realizar uma ação em prol da 

melhoria da sua comunidade, você está tendo uma atitude altruísta.

Anote no processofólio todo o passo a passo desta etapa, partindo da discussão dos problemas mais 

relevantes da sua comunidade relacionados à saúde e como responder à questão geradora do projeto.

Registre ainda o planejamento da sua ação, o cronograma e como ela foi aplicada na prática, incluindo a 

resposta para as atividades 3, 4, 5 e 6.

PROCESSOFÓLIO

O produto desta etapa é uma ação, por parte dos estudantes, voltada para ajudar a solucionar um problema de saúde da região na 
forma de uma campanha de expressividade cultural de livre escolha deles.
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15 de dezembro de 

2012, no jornal O Globo.

 o passo a passo do planejamento;

 o material necessário;

 o cronograma;

 os imprevistos;

 a preparação (elaboração de vídeos, cartazes, 

panfletos, entre outros);

 a divulgação da campanha (se aplicável);

 os resultados observados.

Depois de colocarem a ação em prática, é chegado o momento de compartilhar com toda a comuni-

dade os resultados que cada grupo atingiu com sua campanha. Lembrem-se de que a implementação 

das campanhas não precisa estar finalizada para que resultados possam ser observados. Mesmo com 

as campanhas em andamento, é possível contar para todos como ela está contribuindo para a melho-

ria das condições de saúde pública na comunidade em que vivem.

Vocês podem escolher a maneira que considerarem mais eficiente para compartilhar com a comuni-

dade esses resultados.

Não deixe de consultar os professores para discutir ideias e tirar dúvidas. Embora a elaboração do 

projeto seja responsabilidade sua e dos colegas, é sempre útil aplicar o conhecimento de pessoas 

com mais experiência.

Consulte seu processofólio sempre que necessário, sobretudo se o problema que seu grupo estiver 

explorando foi estudado ao longo deste projeto. Se possível, converse com profissionais da saúde da 

região para ter uma visão melhor do problema que está sendo abordado.

6  Elaborem um cronograma para a sua ação. Separem um tempo para planejamento, obtenção de mate-

riais (se necessário), contato com especialistas da área (se vier ao caso) e tempo que vai durar a ação.

Finalmente, ponham a ação em prática.

Lembrem-se de anotar:
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AVALIAÇÃO

O projeto A saúde do próximo ao alcance de suas mãos estimulou você e os colegas a agir como 

protagonistas para trazer benefícios à saúde da comunidade em que vocês vivem. Agora, vamos fazer 

uma avaliação de como foi o desenvolvimento deste projeto.

Retome seu processofólio, relendo todos os seus estudos, pesquisas, relatos e quaisquer outros ma-

teriais registrados. Depois, responda às seguintes questões:

 Relembre como você respondeu à questão geradora. Sua resposta seria a mesma agora? O que mudou?

 Você conheceu conceitos novos em relação ao sistema público de saúde e seus direitos como cidadão?

 Você aprendeu mais sobre saúde pública?

 Quais conceitos relacionados à saúde foram novos para você? Eles contribuíram para a elaboração do 

produto final?

 Como o estudo de diferentes problemas de saúde ajudou na elaboração do produto final?

 Você já havia elaborado uma pesquisa com levantamento de dados? Quais foram as principais dificulda-

des encontradas?

 O processo de elaborar a ação escolhida ocorreu conforme o planejado?

 Quais foram as maiores dificuldades para planejar e implementar a ação escolhida?

 Como foi o trabalho em grupo para a elaboração da pesquisa? Quais as principais vantagens e dificulda-

des no trabalho em grupo?

 Se você pudesse escolher novamente o problema de saúde para a campanha final do projeto, escolheria 

um problema diferente? Por quê?

 Com a implementação da campanha, foi possível observar algum resultado no curto prazo? São espera-

dos efeitos da ação no longo prazo? Quais?

 A campanha final trouxe os resultados esperados? Explique.

 Você participou ativamente de todas as etapas deste projeto?

 Qual foi a etapa mais desafiadora? E a mais divertida?

 Você repetiria as ações realizadas neste projeto voluntariamente, sem que estivessem relacionadas à sua 

escola?

 Em que situações do seu cotidiano você poderia aplicar os conhecimentos que adquiriu neste projeto?

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de ensinar algo novo a algum dos colegas? Como 

foi essa experiência?

 Liste uma ou mais características de cada um dos colegas de grupo que favoreceram o desenvolvimento 

deste projeto. 

 Se você pudesse indicar uma característica a melhorar em cada um dos colegas de grupo, qual seria? 

Comente sua resposta?
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EM  13  MAT  202

O primeiro par de letras indica a etapa 
de estudo. Nesse exemplo é EM que 

significa Ensino Médio.

O primeiro par de números indica o ano que se 
refere a habilidade. Nesse exemplo, 13 significa 

que a habilidade pode ser desenvolvida em 
qualquer um dos três anos de duração do 

Ensino Médio.

O segundo conjunto de letras indica a área do conhecimento 
(três letras) ou o componente curricular (duas letras).
LGG: Linguagens e suas Tecnologias 
LP: Língua Portuguesa 
MAT: Matemática e suas Tecnologias 
CNT: Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
CHS: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Esse primeiro número indica a Competência Específica à qual 
se refere a habilidade. Nesse exemplo, o número 2 refere-se a 
Competência Específica 2 da área de Matemática e suas Tecnologias.

Esses dois números, 02 nesse caso, indicam que esse código se refere 
à segunda habilidade do conjunto de habilidades correspondentes a 
Competência Específica 2.

204

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

TRABALHADAS NESTA OBRA

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo cujo objetivo é definir 

um conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito ao longo das 

etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Desse modo, 

esse documento visa garantir que estudantes de qualquer lugar do Brasil tenham o mesmo direito 

de aprendizagem e desenvolvimento.

Nesta página e nas seguintes serão apresentadas as dez Competências Gerais da BNCC que serão tra-

balhadas nesta obra, bem como as Competências Específicas e as habilidades da área de Matemática e 

suas Tecnologias e de outras áreas do conhecimento cujo desenvolvimento é favorecido nesta obra.

Na BNCC, cada habilidade é identificada por um código, conforme apresentado no exemplo a seguir.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para en-

tender 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 pro-

blemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práti-

cas diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital 

–, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informa-

ções, 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 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 pos-

sibilitem 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 con-

sumo 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 diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respei-

to ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 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. 
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ÁREA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO
Competências Específicas 

1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam 

atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnoló-

gicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.

2. Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e social-

mente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustenta-

bilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, 

procedimentos e linguagens próprios da Matemática.

3.  Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e re-

solver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções 

propostas, de modo a construir argumentação consistente.

4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geo-

métrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.

5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando 

estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a neces-

sidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

Habilidades

EM13MAT101: Interpretar criticamente situações econômi-

cas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que 

envolvam a variação de grandezas, pela análise dos grá-

ficos das funções representadas e das taxas de variação, 

com ou sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT102: Analisar tabelas, gráficos e amostras de pes-

quisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados 

por diferentes meios de comunicação, identificando, quan-

do for o caso, inadequações que possam induzir a erros de 

interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.

EM13MAT104: Interpretar taxas e índices de natureza so-

cioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas 

de inflação, entre outros), investigando os processos de 

cálculo desses números, para analisar criticamente a reali-

dade e produzir argumentos.

EM13MAT105: Utilizar as noções de transformações iso-

métricas (translação, reflexão, rotação e composições des-

tas) e transformações homotéticas para construir figuras 

e analisar elementos da natureza e diferentes produções 

humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre 

outras).

EM13MAT106: Identificar situações da vida cotidiana nas 

quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta 

os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método con-

traceptivo, optar por um tratamento médico em detrimen-

to de outro etc.).

EM13MAT201: Propor ou participar de ações adequadas 

às demandas da região, preferencialmente para sua comu-

nidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de 

área, de volume, de capacidade ou de massa.

EM13MAT202: Planejar e executar pesquisa amostral sobre 

questões relevantes, usando dados coletados diretamen-

te ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por 

meio de relatório contendo gráficos e interpretação das 

medidas de tendência central e das medidas de dispersão 

(amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos 

tecnológicos.

EM13MAT302: Construir modelos empregando as funções 

polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em 

contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias di-

gitais.

EM13MAT305: Resolver e elaborar problemas com funções 

logarítmicas nos quais seja necessário compreender e in-

terpretar a variação das grandezas envolvidas, em contex-

tos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Mate-

mática Financeira, entre outros.

EM13MAT306: Resolver e elaborar problemas em con-

textos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas 

sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) 

e comparar suas representações com as funções seno e 

cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplica-

tivos de álgebra e geometria.

EM13MAT307: Empregar diferentes métodos para a ob-

tenção da medida da área de uma superfície (reconfigu-

rações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões 

de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o re-

manejamento e a distribuição de plantações, entre outros), 

com ou sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT309: Resolver e elaborar problemas que envol-

vem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, 

pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o 

cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas 

de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos 

estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT314: Resolver e elaborar problemas que envol-

vem grandezas determinadas pela razão ou pelo produ-

to de outras (velocidade, densidade demográfica, energia 

elétrica etc.).

EM13MAT315: Investigar e registrar, por meio de um flu-

xograma, quando possível, um algoritmo que resolve um 

problema.

EM13MAT316: Resolver e elaborar problemas, em diferen-

tes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das 

medidas de tendência central (média, moda, mediana) e 

das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio 

padrão).

EM13MAT404: Analisar funções definidas por uma ou mais 

sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, 

água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, 

identificando domínios de validade, imagem, crescimento 

e decrescimento, e convertendo essas representações de 

uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT406: Construir e interpretar tabelas e gráficos de 

frequências com base em dados obtidos em pesquisas por 

amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares 

que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

EM13MAT407: Interpretar e comparar conjuntos de dados 

estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos 

(histograma, de caixa (box-plot), de ramos e folhas, entre 

outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.

EM13MAT510: Investigar conjuntos de dados relativos ao 

comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou 

não tecnologias da informação, e, quando apropriado, le-

var em conta a variação e utilizar uma reta para descrever 

a relação observada. 
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ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS NO ENSINO MÉDIO
Competências Específicas

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mun-
dial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, 
de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e 
tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, dis-
tribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que 
respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, 
nacional e global.

4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o pa-
pel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democrá-
ticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício 

da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Habilidades

EM13CHS106: Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica 

e iconográfica, diferentes gêneros textuais e 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 difun-

dir informações, produzir conhecimentos, resolver  pro-

blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva.

EM13CHS302: Analisar e avaliar criticamente os impac-

tos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas 

ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades 

agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de aná-

lise, considerando o modo de vida das populações locais 

– entre elas as indígenas, quilombolas e demais comuni-

dades tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o 

compromisso com a sustentabilidade.

EM13CHS401: Identificar e analisar as relações entre su-

jeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas 

distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas 

e informacionais e das novas formas de trabalho ao lon-

go do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e 

contextos.

EM13CHS404: Identificar e discutir os múltiplos aspectos 

do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos his-

tóricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, 

em especial, os jovens, levando em consideração, na atu-

alidade, as transformações técnicas, tecnológicas e infor-

macionais.

EM13CHS502: Analisar situações da vida cotidiana, estilos 

de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e proble-

matizando formas de desigualdade, preconceito, intole-

rância e discriminação, e identificar ações que promovam 

os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às dife-

renças e às liberdades individuais.

EM13CHS606: Analisar as características socioeconômicas 

da sociedade brasileira – com base na análise de documen-

tos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e pro-

por medidas para enfrentar os problemas identificados e 

construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que 

valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o au-

toconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO
Competências Específicas

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, 
para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambien-
tais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar 
previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões 
éticas e responsáveis.

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no 
mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que consi-
derem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em 

diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Habilidades

EM13CNT104: Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e 

ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a 

reatividade de diferentes materiais e produtos, como tam-

bém o nível de exposição a eles, posicionando-se critica-

mente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para 

seus usos e descartes responsáveis.

EM13CNT206: Discutir a importância da preservação e 

conservação da biodiversidade, considerando parâmetros 

qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação hu-

mana e das políticas ambientais para a garantia da susten-

tabilidade do planeta.

EM13CNT207: Identificar, analisar e discutir vulnerabilida-

des vinculadas às vivências e aos desafios contemporâne-

os aos quais as juventudes estão expostas, considerando 

os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desen-

volver e divulgar ações de prevenção e de promoção da 

saúde e do bem-estar.

EM13CNT301: Construir questões, elaborar hipóteses, pre-

visões e estimativas, empregar instrumentos de medição e 

representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou 

resultados experimentais para construir, avaliar e justificar 

conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 

uma perspectiva científica.

EM13CNT302: Comunicar, para públicos variados, em di-

versos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou 
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experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, grá-
ficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação 
e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 
de modo a participar e/ou promover debates em torno de 
temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocul-
tural e ambiental.

EM13CNT307: Analisar as propriedades dos materiais para 
avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações 
(industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ 

ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando 
seu contexto local e cotidiano.

EM13CNT310: Investigar e analisar os efeitos de programas 
de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, 
energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura 
vacinal, atendimento primário à saúde e produção de ali-
mentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/
ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar 
e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na 
qualidade de vida e nas condições de saúde da população.

ÁREA DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO
Competências Específicas

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mo-
bilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas 
diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e 
interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protago-
nismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista 
que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, 
em âmbito local, regional e global.

7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e 
estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender 
a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

Habilidades

EM13LGG301: Participar de processos de produção indi-

vidual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, 

corporais e verbais), levando em conta suas formas e seus 

funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes 

contextos.

EM13LGG701: Explorar tecnologias digitais da informação 

e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e 

funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, res-

ponsável e adequado a práticas de linguagem em diferen-

tes contextos.

EM13LGG704: Apropriar-se criticamente de processos de 

pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas 

e dos novos formatos de produção e distribuição do co-

nhecimento na cultura de rede.

Habilidades de Língua Portuguesa

EM13LP12: Selecionar informações, dados e argumentos em 

fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma 

referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um ní-

vel de aprofundamento adequado (para além do senso co-

mum) e contemple a sustentação das posições defendidas.

EM13LP14: Analisar, a partir de referências contextuais, es-

téticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de esco-

lhas e composição das imagens (enquadramento, ângulo/

vetor, foco/profundidade de campo, iluminação, cor, linhas, 

formas etc.) e de sua sequenciação (disposição e transi-

ção, movimentos de câmera, remix, entre outros), das per-

formances (movimentos do corpo, gestos, ocupação do 

espaço cênico), dos elementos sonoros (entonação, trilha 

sonora, sampleamento etc.) e das relações desses elemen-

tos com o verbal, levando em conta esses efeitos nas pro-

duções de imagens e vídeos, para ampliar as possibilida-

des de construção de sentidos e de apreciação.

EM13LP15: Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e 

avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando sua 

adequação às condições de produção do texto, no que diz 

respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que se 
pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendi-
do, ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural 
vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais ge-
ral, ao gênero textual em questão e suas regularidades, à 
variedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso 
do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia pa-
drão, pontuação adequada, mecanismos de concordância 
nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o con-
texto o exigir.

EM13LP32: Selecionar informações e dados necessários 
para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes 
fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autono-
mamente esses conteúdos, levando em conta seus contex-
tos de produção, referências e índices de confiabilidade, e 
percebendo coincidências, complementaridades, contra-
dições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de 
forma a compreender e posicionar-se criticamente sobre 
esses conteúdos e estabelecer recortes precisos.

EM13LP33: Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de 
coleta de dados e informações (questionários, enquetes, 
mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos 
conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a dife-
rentes objetivos de pesquisa.

EM13LP44: Analisar formas contemporâneas de publici-
dade em contexto digital (advergame, anúncios em víde-
os, social advertising, unboxing, narrativa mercadológica, 
entre outras), e peças de campanhas publicitárias e po-
líticas (cartazes, folhetos, anúncios, propagandas em di-
ferentes mídias, spots, jingles etc.), identificando valores 
e representações de situações, grupos e configurações 
sociais veiculadas, desconstruindo estereótipos, destacan-
do estratégias de engajamento e viralização e explicando 
os mecanismos de persuasão utilizados e os efeitos de 
sentido provocados pelas escolhas feitas em termos de 
elementos e recursos linguístico-discursivos, imagéticos, 
sonoros, gestuais e espaciais, entre outros.
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ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas em me-
diação: aportes práticos e teóricos. São Paulo: 
Dash, 2014.

As práticas de mediação de conflitos são apre-
sentadas e discutidas pela autora. Destacam-se 
os objetivos e resultados esperados com a aplica-
ção de cada uma dessas práticas, bem como lei-
turas e exemplos de aplicações delas. O conteúdo 
desse livro serviu de base teórica desta obra, es-
pecialmente do projeto que versa sobre o tema 
mediação de conflitos.

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. 
3. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 
2009. (Coleção Polêmicas do nosso tempo, 78).

Nessa obra encontramos um compêndio de artigos 
e reflexões sobre o tema midiaeducação. A autora 
convida os leitores a, enquanto estudantes, fazer 
um uso pertinente das mídias disponíveis e, en-
quanto educadores, promover esse uso em situa-
ções de aprendizagem. Os elementos, reflexões e 
exemplos de uso aqui propostos formam conside-
rados para a concepção dos projetos desta obra.

BRANDT, Celia Finck; BURAK, Dionísio; KLÜBER, 
Tiago Emanuel (org.). Modelagem matemática: 
uma perspectiva para a educação básica. Ponta 
Grossa: Editora UEPG, 2010.

Os organizadores defendem que o ensino da Ma-
temática, se alicerçado meramente em especifi-
cidades lógico-argumentativas, pode causar obs-
táculos na aprendizagem. Defendem, portanto, 
que o aluno construa o conhecimento com base 
em um problema real e tangível e, a partir desse 
problema, suas representações e registros, atinja 
a abstração que é característica dessa área do co-
nhecimento. Essa concepção de modelagem ma-
temática está presente nos projetos desta obra.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional 
Comum Curricular. Disponível em: http://base-
nacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 5 
dez. 2019.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) es-
tabelece as aprendizagens essenciais para todos 
os estudantes das escolas brasileiras, em todas 
as etapas da Educação Básica e, por isso, a uti-
lizamos como referencial para todos os projetos 
desta obra.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Adolescências, juventudes 
e participação – adolescentes e jovens para a 
educação entre pares. Brasília (DF), 2010. Dis-
ponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/
guia_adolescencia.pdf. Acesso em: 12 fev. 2020.

Esse fascículo traz uma série de oficinas e tex-
tos sobre os temas da prevenção às doenças se-
xualmente transmissíveis e à aids, a partir do 
enfoque da participação juvenil, voltada para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde de 
adolescentes e jovens, de forma a garantir uma 
atenção integral à saúde dessa população.

CHALLONER, Jack. Maker Lab: 28 Super Cool 
Projects: build, invent, create, discover. New 
York: DK Penguin Random House, 2016.

O autor traz 28 construções variadas. O leitor 
poderá construir um vulcão em erupção, um 
barco à vela movido a sabão, entre outras enge-
nhocas. Em todas essas produções o autor deixa 

claro quais são os princípios científicos que co-
laboram para fazê-las. Os princípios do STEAM 
estão presentes em várias construções propostas, 
bem como nos projetos que compõe esta obra.

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Protagonismo 
juvenil: adolescência, educação e participação de-
mocrática. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.

Uma das principais referências em protagonismo 
juvenil, Antonio Carlos Gomes da Costa propõe 
em sua obra uma ampla sistematização de estu-
dos e conhecimentos sobre o tema. Traz ainda 
experiências reais de jovens que participaram 
de ações protagonistas enquanto estudantes e o 
resultado dessa participação em sua vida acadê-
mica e profissional.

COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Protagonismo 
juvenil: o que é e como praticá-lo. Disponível em: 
http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblio 
teca/Forma%C3%A7%C3%A3o%20Continua 
da/Artigos%20Diversos/costa-protagonismo.
pdf. Acesso em: 12 fev. 2020.

O artigo de Antonio Carlos Gomes da Costa 
apresenta os principais conceitos de protagonis-
mo juvenil em uma linguagem clara e acessível 
a todos os leitores. Define competências a serem 
alcançadas em uma iniciativa de protagonismo 
e propõe um guia prático para a implantação de 
uma ação protagonista.

FANTIN, Monica. Mídia-educação: aspectos his-
tóricos e teórico-metodológicos. Olhar de Profes-
sor (UEPG), v. 14, 2011.

Ao considerar a midiaeducação como campo do 
saber – considerando práticas sociais e compor-
tamentais que lhe são próprias –, a autora trata 
de alguns aspectos históricos e conceituais da 
trajetória da midiaducação e suas perspectivas 
teórico-metodológicas na prática pedagógica e 
na pesquisa. Tais preceitos foram considerados 
nos projetos propostos nesta obra.

FRAU-MEIGS, Divina (org.). Media Education: 
A Kit for Teachers, Students, Parents and Pro-
fessionals. Paris: Unesco, 2006. Disponível 
em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000149278. Acesso em: 2 fev. 2020.

Esse kit de treinamento fornece uma visão da 
educação para a mídia, unificando todas elas, 
antigas e novas. Propõe uma participação maior 
nas esferas política e cultural da comunidade 
por meio da mídia e de novas maneiras na par-
ticipação das pessoas. Em particular, promove o 
acesso dos jovens à mídia, fomenta sua criativi-
dade e olhar crítico.

GRAVES, Colleen; GRAVES, Aaron. The Big 
Book of Makerspace Projects: Inspiring Makers 
to Experiment, Create, and Learn. New York: 
McGraw-Hill Education, 2017.

Esse guia fácil de seguir apresenta dezenas de 
projetos de bricolagem, de baixo custo, que for-
necerão as informações necessárias para idea-
lizar e produzir suas próprias criações. Cada 
projeto apresenta instruções passo a passo não 
técnicas, com fotos e ilustrações para garantir 
o sucesso e expandir sua imaginação. Todas as 
construções apresentadas são justificadas com 
base nos conhecimentos das áreas correlatas. As 
ideias propostas pelo autor foram base para os 
projetos sugeridos nesta obra.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física 
Básica. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2002. 4 v.

Importante nome da Física no Brasil, o Curso 
de Física Básica do professor Moysés é uma das 
obras de referência não só dos cursos de forma-
ção de professores na área de Ciências Exatas, 
como também serve de base para engenheiros, 
astrônomos, meteorologistas, entre outros. Traz 
uma abordagem completa do componente com 
definições precisas e exemplificadas.

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos pro-
jetos: etapas, papéis e atores. 4. ed. São Paulo: 
Érica, 2008.

Nesse livro a Pedagogia dos Projetos é abordada 
como uma estratégia para auxiliar na formação 
do sujeito integral. O autor enfatiza as vanta-
gens no aspecto do desenvolvimento das habili-
dades, competências, da conquista da autonomia 
por parte do estudante e de dezenas de outras 
capacidades essenciais para sua formação.

PASCOLLI, Dan; PEREIRA, Denner. Protago-
nismo juvenil, um guia para a ação. São Paulo: 
Edição do Autor, 2016.

Os autores têm intenção de que o livro gere re-
flexões e que promova debates entre os estudan-
tes acerca do tema. Para isso, apresentam uma 
linguagem fácil e acessível a alunos de todas as 
idades e temas relacionados ao mundo jovem. 
Ainda há sugestões de atividades que promovem 
o protagonismo juvenil, tais como as propostas 
nos projetos dessa obra.

SKOVSMOSE, Ole. Educação matemática crítica: 
a questão da democracia. Campinas, SP: Papirus, 
2001. (Perspectivas em Educação matemática).

Para Skovsmose, a organização curricular reflete 
as relações de poder no meio social. A sociedade 
atual é imersa, cada vez mais, na tecnologia, a 
ponto de esta estabelecer ou intensificar as rela-
ções de poder. Dominar um conjunto de conheci-
mentos, entre os quais os conhecimentos mate-
máticos, implica dominar a tecnologia necessária 
para exercer a cidadania. Os textos apresentados 
nessa obra ressaltam aspectos políticos que emer-
gem da tarefa “como educar matematicamente”.

SKOVSMOSE, Ole. Um convite à educação ma-
temática crítica. Campinas, SP: Papirus, 2014. 
(Perspectivas em Educação matemática).

“A educação matemática crítica, ela não se reduz a 
uma subárea da educação matemática; assim como 
ela não se ocupa de metodologias e técnicas peda-
gógicas ou conteúdos programáticos. A educação 
matemática crítica é a expressão de preocupações 
a respeito da educação matemática.” Com base 
nessa introdução e a partir de poucas definições, 
Ole Skovsmose convida o leitor a discutir educação 
matemática crítica considerando, sobretudo, a in-
certeza que é inerente a qualquer atividade crítica.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como en-
sinar. Tradução de Ernani F. da F. Rosa. Porto 
Alegre: Artmed, 1998.

Antoni Zabala é uma das referências em Peda-
gogia e práticas educativas. Nessa obra, propõe 
um diálogo que, entre outros assuntos, traz à 
tona o papel do professor como gestor em sala 
de aula. Destaca ainda as possibilidades e res-
ponsabilidades do educador nessa função e como 
aprimorar sua atividade pedagógica.
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APRESENTAÇÃO

Caro professor,

Estas Orientações didáticas do volume único de projetos integradores da área de Ma-

temática e suas Tecnologias foram cuidadosamente pensadas, planejadas, desenvolvidas 

e preparadas para você explorar em sala de aula o trabalho com os projetos propostos no 

Livro do Estudante.

Projetar e integrar são termos de origem latina. Esses termos têm raízes etimológicas, 

respectivamente, na ação de lançar para a frente e em recomeçar, renovar.

Não à toa, a Aprendizagem Baseada em Projetos vem traçando novos rumos no âmbito 

educacional, pois ela renova para o futuro, iniciando no presente a ação de lançar a apren-

dizagem a novos parâmetros e a patamares mais arrojados, que estejam conectados ao 

cotidiano e à linguagem dos jovens.

Nestas Orientações didáticas, você encontra propostas em comentários que visam en-

riquecer sua atuação pedagógica.

Nosso desejo principal ao elaborar estas Orientações não é fornecer um “manual” pron-

to e acabado com sugestões pedagógicas para serem usadas em sala de aula, mas apre-

sentar um conjunto de ideias diversificadas com base em um trabalho investigativo a ser 

feito com os estudantes. Esse trabalho pode e deve ser adaptado às necessidades verifi-

cadas no ambiente real da comunidade escolar a que você pertence.

Nesse sentido, almejamos que a interdisciplinaridade promovida pelo ensino e a apren-

dizagem em projetos sejam veículos de interação entre conceitos e práticas, entre teoria 

e vida, bem como entre os estudantes, você e o cotidiano.

Esperamos que as perspectivas múltiplas e a integração de conteúdos que você vai en-

contrar ao longo deste volume único sejam ferramentas úteis para gerar engajamento, 

integração e crescimento nos estudantes.

Desejamos que estas Orientações contribuam eficazmente em sua atividade de inter-

venção junto aos estudantes, fomentando avanços que não ocorreriam de modo espon-

tâneo sem sua atuação como mediador de interações entre eles e os demais participantes 

desse processo de construção de saberes, desenvolvendo as competências e habilidades 

necessárias à participação em nossa sociedade atual.

Boa leitura!

Equipe editorial
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ORIENTAÇÕES GERAIS

O Novo Ensino Médio

A Reforma do Ensino Médio, etapa conclusiva da 

Educação Básica, já vinha sendo debatida há décadas 

a fim de responder a um imperativo de modernização 

da educação brasileira. Isso para que a democratiza-

ção cultural e social pudesse ser efetivada de modo 

mais integral na vida dos jovens.

O caráter propedêutico e determinístico do Ensino 

Médio – no qual a separação disciplinar rigorosa é en-

faticamente valorizada com foco em uma série de 

conteúdos e abordagens descontextualizadas, à par-

te da realidade dos jovens – não tem mais sentido prá-

tico já há algum tempo.

A partir do início da década de 1980, começaram 

a circular, entre os educadores, livros e artigos que 

davam conta de uma mudança na maneira de com-

preender o processo de ensino e aprendizagem; 

deslocavam a ênfase – habitualmente posta em co-

mo se ensina – e buscavam descrever como se 

aprende, ocorrendo assim um deslocamento do ei-

xo de investigação das questões do ensino para as 

questões da aprendizagem, bem como para a ava-

liação da aprendizagem.

Os resultados dessas investigações permitiram 

compreender que, muito além de um processo basea-

do em memorizar, o estudante precisa construir um 

conhecimento de natureza conceitual: no caso espe-

cífico da área de Matemática e suas Tecnologias, por 

exemplo, ele precisa compreender não só os conteú-

dos estudados, nem só o que fórmulas matemáticas 

representam graficamente como uma linguagem, mas 

também de que modo se dá essa representação em 

um contexto maior e mais global de significação e in-

teração, compreensão que se consolida por meio do 

letramento matemático enfatizado na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).

A BNCC também já estava sendo aguardada des-

de 1988 por ocasião da Constituição federal, que pre-

via, no artigo 210, que fossem fixados conteúdos mí-

nimos para assegurar aos estudantes uma formação 

básica comum.

Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB, Lei n. 9 394/1996), no artigo 9o, inciso IV, men-

cionava que fossem estabelecidas, em colaboração 

com os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

competências e diretrizes para a Educação Infantil, 

o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, a fim de 

orientar currículos e conteúdos mínimos e de modo 

a levar à equidade educacional.

Em 2018, a Reforma do Ensino Médio foi instituída 

pela Lei n. 13 415/2017, que também alterou a LDB, e, 

com a aprovação da BNCC do Ensino Médio, tornou-se 

premente que fossem feitas alterações nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) a fim de atender às mu-

danças propostas.

As DCN para a Educação Básica, que apresentam 

normas próprias para cada etapa e modalidade de en-

sino, surgiram depois da LDB como forma de orientar 

o planejamento curricular das escolas e foram reformu-

ladas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) para 

atender às alterações propostas na Lei n. 13 415/2017, 

que instituiu a Reforma do Ensino Médio. O parecer que 

valida todas essas alterações foi aprovado no dia 8 de 

novembro de 2018.

A maior mudança observada com base no texto ho-

mologado foi a flexibilização. Esta já é realidade em 

países como Finlândia, Alemanha e Japão e vai exigir 

dos estudantes brasileiros mais maturidade para rea-

lizar escolhas conscientes e alinhadas ao seu projeto 

de vida – muitas vezes mencionado nas DCN.

A proposta feita para que mudanças sejam efetiva-

das no Ensino Médio estrutura-se com base na alte-

ração da carga horária e sua divisão de acordo com os 

tipos de formação (geral básica e técnica profissiona-

lizante).

A carga horária estipulada para essa etapa de ensi-

no passa de 2 400 horas para 3 000 horas. Esse aumen-

to foi implantado a fim de que se pudesse contemplar, 

de maneira obrigatória, a aproximação da formação 

profissional e técnica à formação das áreas do conhe-

cimento, com base em itinerários formativos.

A nova carga horária do Ensino Médio fica organi-

zada do seguinte modo: 1 800 horas destinadas à for-

mação geral básica, que tem as competências e habi-

lidades previstas na BNCC, e 1 200 horas designadas 

para os itinerários formativos, que serão formulados 

com base nas áreas do conhecimento e na formação 

técnica e profissional.

As 1 200 horas constituem a parte flexível do Novo En-

sino Médio, propiciando aos estudantes liberdade para 

escolher a área em que desejam aprofundar os estudos.

Nessa parte flexível, os itinerários formativos que 

já tinham sido mencionados em 2012 nas DCN do En-

sino Médio passam a ser obrigatórios. Esses itinerá-

rios são compostos de quatro eixos estruturantes  
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definidos: investigação científica, processo criativo, me-

diação e intervenção sociocultural e empreendedorismo.

Para compor as 1 200 horas, o estudante vai poder 

estudar um itinerário formativo ou mais itinerários for-

mativos, de modo sequencial ou concomitante. Além 

disso, o estudante tem a liberdade de cursar em ins-

tituições diferentes, com autorização, e até mesmo 

fazer transferência entre escolas, com a possibilidade 

de aproveitamento de estudos.

A certificação de conclusão do Ensino Médio será 

emitida pela escola de origem do estudante, conside-

rando as atividades da parte flexível cursadas em ou-

tras instituições. Assim, cursos feitos em instituições 

diferentes devem ter o comprovante enviado à escola 

inicial para que seja unificado.

Todo município deverá ter a oferta de pelo menos 

dois itinerários, em áreas diferentes, e as escolas 

terão de oferecer aos estudantes orientações para 

as escolhas.

O que embasa os itinerários formativos, explicitan-

do o que devem abordar e como devem ser estrutu-

rados, é o documento intitulado Referenciais Curricu-

lares para a Elaboração de Itinerários Formativos, 

disponível em: http://novoensinomedio.mec.gov.br/

resources/downloads/pdf/DCEIF.pdf (acesso em: 5 

dez. 2019b. Esse documento lista os objetivos dos iti-

nerários formativos e estabelece, para cada eixo es-

truturante, introdução, justificativa, objetivo e foco 

pedagógico. Também explicita as habilidades gerais 

dos itinerários de maneira associada às Competên-

cias Gerais e às habilidades específicas da BNCC do 

Ensino Médio.

Nesses Referenciais, cada habilidade é acompanha-

da de um código específico, conforme publicado na 

BNCC. Todas as habilidades são organizadas de modo 

a vincular cada eixo estruturante a cada área do co-

nhecimento, conectando com a formação técnica e 

profissional.

Com relação à Educação a Distância (EaD), cada es-

tado poderá decidir se haverá a oferta de ensino, de 

acordo com os limites mencionados nas novas DCN 

para o Ensino Médio:

ab o Ensino Médio diurno poderá ter até 20% de sua 

carga horária na modalidade EaD;

bb o Ensino Médio noturno, 30%;

cb a Educação de Jovens e Adultos (EJAb, 80%.

Todas essas mudanças descritas nos parágrafos 

anteriores provêm de uma tendência que é mundial: 

um padrão nacional curricular para garantir equida-

de, seguindo currículos educacionais ao exemplo da 

Austrália (Acara/2008b e Estados Unidos (Common 

Core/2010b.

Materiais A+

Para saber mais a respeito de alguns desenhos 

e modelos curriculares internacionais, seguem su-

gestões de materiais para leitura:

 • Desenhos curriculares internacionais: cinco 

experiências para reflexões sobre o sistema 

educacional brasileiro, de Maximiliano Moder. 

Disponível em: http://movimentopelabase.

org.br/wp-content/uploads/2015/09/MO 

DER_Benchmark-in ternacional.pdf. Acesso 

em: 5 dez. 2019.

 • Modelos curriculares para o Ensino Médio: de-

safios e respostas em 11 sistemas educacio-

nais, de Alejandra Cardini e Belén Sanchez. 

Disponível em: https://todospelaeducacao.

org.br/_uploads/_posts/169.pdf. Acesso em: 

5 dez. 2019.

O estudante do Ensino Médio de hoje é o profissio-

nal do futuro. Considerando os avanços tecnológicos 

e digitais, como a própria inteligência artificial, grande 

parte dos estudantes irá se formar para trabalhar em 

profissões que ainda sequer existem no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, fica a reflexão: Como as es-

colas podem preparar os estudantes diante de um fu-

turo ainda incerto?

A resposta a essa pergunta está no desenvolvimen-

to das competências socioemocionais dos estudantes, 

além das competências e das habilidades específicas 

de cada área de conhecimento mencionadas na BNCC. 

As habilidades socioemocionais estão presentes em 

todas as dez Competências Gerais da BNCC e estão ali-

nhadas à proposta de Educação para o século XXI, da 

Unesco, de acordo com publicação de 2015, intitulada 

Educação para a cidadania global: preparando estudan-

tes para os desafios do século XXI, disponível em: ht 

tps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234311/

PDF/234311por.pdf.multi (acesso em: 5 dez. 2019b.

Muitos estudos apontam que as competências e as 

habilidades do futuro não serão as técnicas, e sim so-

cioemocionais, uma vez que, com o desenvolvimento 

tecnológico e das inteligências artificiais, máquinas 

poderão substituir todas as tarefas mais mecânicas 

ou técnicas presentes no mercado de trabalho atual.

Isso não quer dizer que o desenvolvimento técnico 

não terá relevância nem será mais importante, porém 

a velocidade da mudança dos paradigmas em educa-

ção tem sido tão rápida que as habilidades técnicas 

precisam ser desenvolvidas de modo vinculado às ha-

bilidades socioemocionais.

Apenas a formação acadêmica não vai mais subsi-

diar a formação dos estudantes. Por exemplo, de nada 
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adianta propiciar formação apenas destinada ao ob-

jetivo de um estudante ser aprovado no vestibular mais 

concorrido de Medicina se, depois de formado no En-

sino Superior, esse estudante puder vir a se tornar um 

cardiologista, por exemplo, completamente desco-

nectado da relação com seu paciente. A formação hu-

mana precisa caminhar junto da formação acadêmica 

e levar em consideração outras possibilidades, como 

as escolhas e o projeto de vida de cada jovem.

O Novo Ensino Médio está sendo implantado para 

eliminar a característica brasileira finalística que essa 

etapa de ensino adquiriu.

Materiais A+

Para saber mais a respeito do Novo Ensino Mé-

dio, acesse o site desenvolvido pelo Ministério da 

Educação (MEC):

 • Novo Ensino MŽdio, do Ministério da Educação. 

Disponível em: http://novoensinomedio.mec.

gov.br/#!/pagina-inicial. Acesso em: 5 dez. 2019.

A BNCC e as Competências Gerais

A BNCC, documento que estabelece normas re-

lacionadas ao grupo de conhecimentos que todos 

os estudantes têm direito de aprender para progre-

dir sucessivamente em cada fase da Educação Bá-

sica, tem como objetivo principal garantir a equida-

de como um fio condutor – de modo que todas as 

crianças e os jovens do Brasil tenham acesso aos 

mesmos conteúdos.

Já na parte introdutória desse documento, 10 Com-

petências Gerais são apresentadas. Essas competên-

cias foram delimitadas com base nos direitos estabe-

lecidos nas DCN e em atitudes e valores essenciais 

para viver no século XXI.

Leia a seguir a descrição, que consta do documen-

to da BNCC, dessas 10 Competências Gerais:

COMPETÊNCIAS GERAIS  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	 1.	 Valorizar	e	utilizar	os	conhecimentos	historicamen-

te	construídos	sobre	o	mundo	físico,	social,	cultural	

e	digital	para	entender	e	explicar	a	realidade,	conti-

nuar	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	inves-

tigação,	a	reflexão,	a	análise	crítica,	a	imaginação	

e	a	criatividade,	para	investigar	causas,	elaborar	e	

testar	hipóteses,	formular	e	resolver	problemas	e	

criar	soluções	(inclusive	tecnológicas)	com	base	

nos	conhecimentos	das	diferentes	áreas.

	 3.	 Valorizar	e	fruir	as	diversas	manifestações	artísti-

cas	e	culturais,	das	locais	às	mundiais,	e	também	

participar	de	práticas	diversificadas	da	produção	

artístico-cultural.

	 4.	Utilizar	diferentes	linguagens	–	verbal	(oral	ou	vi-

sual-motora,	como	Libras,	e	escrita),	corporal,	visual,	

sonora	e	digital	–,	bem	como	conhecimentos	das	

linguagens	artística,	matemática	e	científica,	para	

se	expressar	e	partilhar	informações,	experiências,	

ideias	e	sentimentos	em	diferentes	contextos	e	pro-

duzir	sentidos	que	levem	ao	entendimento	mútuo.

	 5.	 Compreender,	utilizar	e	criar	tecnologias	digitais	

de	informação	e	comunicação	de	forma	crítica,	sig-

nificativa,	reflexiva	e	ética	nas	diversas	práticas	

sociais	(incluindo	as	escolares)	para	se	comunicar,	

acessar	e	disseminar	informações,	produzir	conhe-

cimentos,	resolver	problemas	e	exercer	protago-

nismo	e	autoria	na	vida	pessoal	e	coletiva.

 6.	 Valorizar	a	diversidade	de	saberes	e	vivências	cul-

turais	e	apropriar-se	de	conhecimentos	e	experiên-

cias	que	lhe	possibilitem	entender	as	relações	pró-

prias	do	mundo	do	 trabalho	e	 fazer	escolhas	

alinhadas	ao	exercício	da	cidadania	e	ao	seu	proje-

to	de	vida,	com	liberdade,	autonomia,	consciência	

crítica	e	responsabilidade.

	 7.	 Argumentar	com	base	em	fatos,	dados	e	informa-

ções	confiáveis,	para	formular,	negociar	e	defender	

ideias,	pontos	de	vista	e	decisões	comuns	que	res-

peitem	e	promovam	os	direitos	humanos,	a	cons-

ciência	socioambiental	e	o	consumo	responsável	

em	âmbito	local,	regional	e	global,	com	posiciona-

mento	ético	em	relação	ao	cuidado	de	si	mesmo,	

dos	outros	e	do	planeta.

	 8.	 Conhecer-se,	apreciar-se	e	cuidar	de	sua	saúde	fí-

sica	e	emocional,	compreendendo-se	na	diversida-

de	humana	e	reconhecendo	suas	emoções	e	as	dos	

outros,	com	autocrítica	e	capacidade	para	lidar	

com	elas.

	 9.	 Exercitar	a	empatia,	o	diálogo,	a	resolução	de	con-

flitos	e	a	cooperação,	fazendo-se	respeitar	e	pro-

movendo	o	respeito	ao	outro	e	aos	direitos	huma-

nos,	com	acolhimento	e	valorização	da	diversidade	

de	indivíduos	e	de	grupos	sociais,	seus	saberes,	

identidades,	culturas	e	potencialidades,	sem	pre-

conceitos	de	qualquer	natureza.

10.		 Agir	pessoal	e	coletivamente	com	autonomia,	res-

ponsabilidade,	flexibilidade,	resiliência	e	determi-

nação,	tomando	decisões	com	base	em	princípios	

éticos,	democráticos,	inclusivos,	sustentáveis	e	so-

lidários.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	9-10.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.
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É muito importante e relevante compreender que 
as Competências Gerais apresentam aspectos e di-
mensões de uma formação integral dos estudantes 
durante todo o percurso da Educação Básica que vai 
da Educação Infantil até o Ensino Médio. Isto é, nesse 
percurso, busca-se formar seres humanos reflexivos 
e capazes de aperfeiçoar a sociedade de maneira que 
seja coletivamente mais produtiva e solidária, susten-
tável e democrática.

A educação integral é aquela que abrange todas os 
aspectos significativos que podem auxiliar o ser hu-
mano a solucionar demandas complexas em seu dia a 
dia, como o aspecto intelectual, o físico, o social, o 
emocional e o cultural, além do acadêmico. Essa mul-
tidimensionalidade leva a um desenvolvimento pleno 
e integral de cada pessoa.

Para que esse desenvolvimento possa ocorrer de 
modo efetivo nas propostas pedagógicas à luz da 
BNCC, faz-se necessário compreender o termo com-

petência, segundo o ponto de vista apresentado na 
própria BNCC. Competência, nesse contexto, é o de-
senvolvimento não apenas de conhecimentos especí-
ficos, mas também de habilidades que favoreçam a 
mobilização desse conhecimento em situações práti-
cas cotidianas.

Além das habilidades, faz-se necessário desenvol-
ver e aprimorar atitudes éticas. Afinal, ao longo da vi-
da, conhecimentos específicos e determinadas habi-
lidades costumam vir em segundo plano em relação a 
atitudes que envolvem empatia, espírito de colabora-
ção, solidariedade, etc.

As 10 Competências Gerais da BNCC contêm em si 

mesmas de maneira integrada todas essas dimensões 
supracitadas. Isso porque não é possível fragmentar 
essas dimensões em um indivíduo; não é possível que 
um ser humano em determinado momento vivencie 
apenas o aspecto cognitivo sem que o emocional e o 
social estejam presentes, mesmo que em menor grau, 
na resolução de uma situação. 

No livro comemorativo dos 80 anos do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), é apresentada uma síntese dessas 10 

Competências Gerais na qual cada uma delas é iden-
tificada por um nome: 1. Conhecimento; 2. Pensamen-
to científico, crítico e criativo; 3. Repertório cultural; 

4. Comunicação; 5. Cultura digital; 6. Trabalho e pro-
jeto de vida; 7. Argumentação; 8. Autoconhecimento 

e autocuidado; 9. Empatia e cooperação; 10. Respon-
sabilidade e cidadania. Leia o documento na íntegra 
em: http://download.inep.gov.br/institucional/

inep_80_anos/exposicao/80anosInep.pdf. Acesso em: 

19 fev. 2020.

Para que o trabalho com as 10 Competências Gerais 

da BNCC seja desenvolvido de modo integrado aos cur-
rículos, é preciso repensar a organização da escola, 
desde as práticas pedagógicas adotadas até seu es-
paço físico. Por exemplo:

 ■ Concretizar mais propostas de atividades em gru-
po, por meio das quais os estudantes são levados a 
praticar a competência 9 relacionada à empatia e à 

cooperação.

 ■ Motivar a participação dos estudantes em decisões 
na escola a fim de que eles se engajem e exercitem 
a competência 10 (responsabilidade e cidadania).

 ■ Reconsiderar a organização de uma sala de aula que 
apresente as carteiras dispostas em linhas e colunas, 
uma vez que essa configuração pode não favorecer 
o trabalho com a competência 7 (argumentação).

Alunas manipulam jogos pedagógicos com formas 
geométricas em aula de Matemática do curso técnico de 
Administração integrado ao Ensino Médio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Mato 
Grosso, Campus Pontes e Lacerda, Fronteira Oeste. 
Fotografia de 2018.
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A Competência Geral 7: argumentação
A Competência Geral 7, em especial, merece desta-

que por sua característica transversal neste volume de 
projetos integradores da área de Matemática e suas Tec-
nologias. Essa competência perpassa os seis projetos.

A capacidade de argumentar é indispensável para 
que cada sujeito saiba expressar-se de modo a se fa-
zer compreender, para que possa construir conheci-
mento e tornar-se um cidadão autônomo. A argumen-
tação é vital, pois insere o estudante, com consciência 
e competência, nos discursos em que todos estamos 
socialmente imersos a fim de que ele participe deles 
e também decida sobre eles.

Dessa maneira, uma metodologia docente que estimu-
le e desenvolva a argumentação oferece ao estudante o 
direito de contra-argumentar, estabelecendo um diálogo 
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KATO,	Mary	Aizawa.	A	natureza	da	leitura	e	da	escrita:	o	que	fazemos	quando	escrevemos?	In:	KATO,	Mary	Aizawa.	No mundo da 

escrita:	uma	perspectiva	psicolinguística.	7.	ed.	São	Paulo:	Ática,	1999.	p.	91.	(Fundamentos).
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crítico. Se for capaz de argumentar é porque o estudante 

consegue ser reflexivo e avança, crescendo, evoluindo, 

buscando autonomia como sujeito participativo que de-

senvolve a habilidade de pensar de modo analítico.

Aquele que não sabe argumentar, não questiona, não 

ultrapassa limites nem desafios, não rompe dificulda-

des nem barreiras, nem se confronta com a realidade 

buscando alternativas. Argumentar é construir o saber, 

em uma via de mão dupla de crítica e de protagonismo 

autoconfiante. Argumentar é, enfim, saber pensar.

Como argumentar é uma ação que abarca habilida-

des de fala e de escrita, os comentários seguintes vão 

enveredar por essa perspectiva para explicitar uma 

análise do que ocorre no cérebro humano durante o 

planejamento da fala.

O que ocorre no planejamento da fala é altamente 

relevante para a produção da palavra escrita; assim, a 

escrita não pode ser dissociada da fala, e tais ações 

são ferramentas essenciais na materialização da com-

petência de argumentar.

Segundo Ka to (1999), a fala e a escrita são parcial-

mente isomórficas, o que quer dizer que existe uma 

relação de correspondência entre essas duas ações 

que lhes garante algumas similaridades, preservando 

as operações específicas de ambas.

Por envolver todas essas decisões, o ato de falar “é 

visto como um ato de resolução de problema. O falante 

se defronta, a todo momento, com alternativas, o que 

o leva a escolher a saída mais eficaz” (KATO, 1999, p. 79). 

O ato de falar, sendo não só uma ação, mas também um 

processo, “envolve decisões em várias etapas e em vá-

rios níveis e, intuitivamente, pode-se sentir que poderia 

retratar perfeitamente também o que ocorre no pro-

cesso de escritura” (KATO, 1999, p. 81).

Na medida em que o processo cognitivo da fala po-

de retratar perfeitamente o que acontece durante o 

processo cognitivo da escrita, passa-se para o ques-

tionamento seguinte: O que se faz quando se escreve?

Com base na proposta dos pesquisadores Linda Flo-

wer e John Hayes, Kato assinala que, no processo cog-

nitivo da escrita, procede-se também de modo plane-

jado, assim como na fala, e, até certo ponto, 

coordenado em etapas sequenciais; etapas estas cujo 

processamento das ideias e a revisão delas ocorre em 

segundos no cérebro do ser humano.

O esquema a seguir foi extraído do capítulo “A natu-

reza da leitura e da escrita: o que fazemos quando es-

crevemos?”, pertencente à obra No mundo da escrita: 

uma perspectiva psicolinguística, de Mary Kato. No es-

quema, é possível examinar a proposta de Flower e Ha-

yes, a qual “por ter sido montada a partir de uma análise 

de protocolos verbais de redatores proficientes, nos dá 

uma certa garantia de ser calcada em processos psi-

cologicamente reais” (KATO, 1999, p. 86).
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Esmiuçando esse esquema, pode-se verificar alguns 

pontos importantes que também devem ser conside-

rados ao refletir sobre sua prática pedagógica cotidia-

na e repensar quais são as atividades possíveis de se-

rem propostas aos estudantes a fim de que eles possam 

exercitar a capacidade de defender ideias argumentan-

do com base em evidências de modo claro e coerente.

O modelo processual da escrita, segundo Flower e 

Hayes, tem uma visão componencial: a ação de escre-

ver passa por um processamento de ideias em níveis, 

os quais têm a ver com metas. Equivalente ao termo 

meta, podem ser usados igualmente os termos obje-

tivo, função ou finalidade.

Nesse modelo processual da escrita, os pesquisa-

dores Flower e Hayes definem o contexto da tarefa 

como tudo aquilo que está fora do escritor e pode de 

alguma maneira influenciar o comportamento dele.

O processamento de ideias deve traçar as ações 

que levarão o escritor a atingir metas, sem perder de 

vista as submetas de coesão e coerência.

A meta é extrair informações relevantes da memó-

ria de longo termo do escritor para a tarefa dada. Mas, 

antes de comentar como essa extração de informa-

ções acontece, cabe abrir um parêntese destacando 

que a produção e a compreensão de um texto têm a 

ver com três tipos de memória:

 ■ a de curto termo, que integra letras a palavras;

 ■ a de médio termo, que integra significados prove-

nientes de elementos do texto;

 ■ e a de longo termo, que integra o significado do tex-

to com informações extratextuais, vindas do conhe-

cimento prévio do escritor e do leitor.

Isso se refere a qualquer texto, inclusive aos que fa-

zem uso de linguagens matemática, artística e científica.

A extração de informações da memória de longo termo 

do escritor para a tarefa dada é feita por meio da geração, 

da seguinte maneira: a primeira busca é provocada pelos 

planos de escrita armazenados, pelo conhecimento do 

tópico e pela adequação ao conhecimento do receptor 

(leitor pretendido). Se a informação extraída for útil, o ar-

gumentador vai decidir se escreve ou não apontamentos; 

se a informação não for útil, busca-se uma nova informa-

ção e repete-se o processo em uma recursividade de, em 

média, três vezes, pois, se o escritor continuasse indefi-

nidamente esse processo, essa extração se transforma-

ria em um devaneio associativo.

A função da geração é prioritária porque pode ati-

var informações no meio de qualquer processo, uma 

vez que as ideias estão todas latentes na memória de 

longo termo. As ideias produzidas pela geração, por 

meio da memória de longo termo do escritor-autor, 

são delimitadas em seu conjunto pelo contexto da ta-

refa e passam por uma organização.

Organização e geração alimentam uma a outra conco-

mitantemente, pois, no ato de organizar, outros esque-

mas são ativados e, portanto, novas ideias são geradas.

As ideias, organizadas segundo certas metas, pas-

sam para o componente tradutor, que as converte em 

linguagem escrita. Os autores apontam que a tradução 

se faz com base em um modo proposicional para um 

sentencial escrito e atualizado. Uma vez expressas, as 

ideias podem gerar ideias antes não cogitadas, e os 

pontos de vista e as metas podem se modificar na evo-

lução do ato de escrever.

O texto assim produzido é revisto pelo componente 

revisor. A função do componente intitulado revisão 

consiste em examinar, pela leitura, o material que o 

escritor-argumentador produziu em formato de texto, 

procurando analisá-lo em termos de falhas de conven-

ção da escrita, imprecisão de significado, acessibili-

dade para o leitor e aceitabilidade do leitor, a fim de 

efetuar eventual correção.

Essa editoração pode atuar em qualquer lugar do pro-

cesso global, e o planejamento e o estabelecimento de 

metas devem afetar cada subprocesso; logo, todos os 

três são subtarefas ou subfunções do monitor. Temos, 

pois, um monitor que planeja, estabelece metas e edita 

a cada etapa, sendo então a sua natureza a de um me-

tacomponente que coordena todos os processos.

Por todos os desdobramentos cognitivos realizados 

durante o processo de escrita, é possível verificar que 

Flower e Hayes reconhecem o ato de escrever como um 

ato de resolução de problemas, da mesma maneira que 

o de falar: um ato em que o escritor, assim como o fa-

lante, depara-se com possibilidades variadas e escolhe 

as alternativas que julga serem as mais eficientes para 

concretizar uma argumentação de qualidade.

Argumentar é uma aptidão cuja dimensão multidis-

ciplinar perpassa os mais diferentes campos de saber, 

incluindo a área de Matemática e suas Tecnologias.

Desse modo e por essa natureza, o desenvolvimen-

to da argumentação requer a vivência de um processo 

que deve fazer parte de todo o trabalho pedagógico 

com os estudantes.

A BNCC objetiva um desenvolvimento que torne o 

estudante capaz de decidir na urgência, agir na incer-

teza, tomar decisões e argumentar com outras pes-

soas, valorizando o conhecimento específico de cada 

campo de saber de modo vinculado e integrado a ou-

tros campos de outras áreas de conhecimento.

No caso da área de Matemática e suas Tecnologias 

a argumentação é favorecida com base no letramento 

matemático, que torna os estudantes capazes de com-

partilhar informações e experiências das mais dife-

rentes maneiras e nos mais variados suportes usando 

a linguagem matemática.
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As aulas de Matemática precisam realizar ações que 
visem à argumentação proficiente dos estudantes. Ao 
dar acesso aos estudantes a um conjunto de conheci-
mentos, permitindo a eles se sentirem estimulados à in-
vestigação e desafiados com a resolução de problemas 
e usando processos pedagógicos da Aprendizagem Ba-
seada em Projetos – que incita os estudantes a identificar 
soluções para situações-problema reais do entorno –, o 
professor está promovendo o letramento matemático.

O letramento matemático deve favorecer os pro-
cessos de argumentação, bem como o raciocínio ló-
gico dos estudantes usando a Matemática. Por isso, é 
importante que eles utilizem o que estudam nas aulas 
de Matemática em uma série de situações. É impor-
tante que entendam a Matemática para além dos fun-
damentos conteudistas, e isso é possível por meio do 
trabalho com projetos integradores, em que os estu-
dantes têm a oportunidade de descobrir diferentes 
percursos para chegar de modo criativo e participati-
vo à resolução de um problema.

A área de Matemática e suas 

Tecnologias na BNCC de Ensino 

Médio

A	BNCC	da	área	de	Matemática	e	suas	Tecno-

logias	propõe	a	consolidação,	a	ampliação	e	o	

aprofundamento	das	aprendizagens	essenciais	

desenvolvidas	no	Ensino	Fundamental.	Para	tan-

to,	propõe	colocar	em	jogo,	de	modo	mais	inter-

-relacionado,	os	conhecimentos	já	explorados	na	

etapa	anterior,	a	fim	de	possibilitar	que	os	estu-

dantes	construam	uma	visão	mais	integrada	da	

Matemática,	ainda	na	perspectiva	de	sua	aplica-

ção	à	realidade.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	527.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

Com esse trecho, o documento da BNCC inicia a par-
te dos comentários destinados à área de Matemática 
e suas Tecnologias na etapa de Ensino Médio. É impor-
tante ressaltar que essa etapa de ensino se torna res-
ponsável pela ampliação do letramento matemático.

O letramento matemático constitui aprimorar e 
desenvolver habilidades de raciocínio, representa-
ção, comunicação e argumentação a fim de que o 
estudante seja capaz de adotar uma atitude ativa em 
contextos variados, seja assumindo opinião acerca 
de determinada questão, seja por meio da exploração 
de soluções para ela. A concepção do letramento 

matemático também prediz o emprego de conceitos 
e recursos matemáticos para formular e resolver pro-
blemas, no ambiente escolar e fora dele.

Na Matemática da etapa de Ensino Médio na BNCC, 
o ponto para o qual converge de modo direcionado o 
trabalho com esse campo de saber está nas compe-
tências e habilidades, que passam a ter mais desta-
que, fato que confere um maior direcionamento para 
uma formação mais contextualizada, enquanto no En-
sino Fundamental era possível reconhecer um foco 
maior em conteúdos específicos em virtude da orga-
nização estética das habilidades listadas em quadros.

Na etapa de Ensino Médio, é esperado que os es-
tudantes já tenham aprimorado mais a resolução de 
problemas, a investigação e a construção de mode-
los. Desse modo, para essa etapa, as habilidades in-
dicadas na BNCC para a área de Matemática e suas 
Tecnologias são elencadas por verbos que exigem 
mais complexidade na realização dessas ações, co-
mo analisar, argumentar, interpretar, representar, 
entre outros.

É fundamental garantir aos estudantes oportuni-
dades que os levem à progressão das habilidades pro-
postas na BNCC de Ensino Médio. Para isso, é preci-
so preparar aulas que não sejam apenas expositivas, 
mas nas quais haja mais atividades colaborativas, 
troca de ideias e compartilhamento de estratégias 
de resolução. Além disso, pesquisar maneiras de uti-
lizar recursos tecnológicos nas aulas de Matemática 
e escutar os estudantes durante a realização dos pro-
jetos são ações que podem suscitar aprendizagem e 
fazer com que a Matemática ganhe uma dimensão 
nova mais próxima da realidade dos estudantes.

Nesse processo de ensino e aprendizagem, aspira-
-se a que os estudantes atuem como construtores do 
conhecimento e tornem-se sujeitos autônomos.

Para que isso ocorra, faz-se necessária uma ligação 
propícia entre os estudantes e você, pois o conheci-
mento é também uma construção coletiva e sempre 
dinâmica.

Deve-se ter claro, então, o entendimento de que a 
sala de aula vai muito além do espaço de ensino e 
aprendizagem: ela é um ambiente em que interagem 
sujeitos oriundos de várias realidades e que carre-
gam histórias de vidas distintas; afinal, “o humano é 
um ser a um só tempo plenamente biológico e plena-
mente cultural, que traz em si a unidualidade origi-
nária” (MORIN, 2005, p. 52). Adquirir essa compreen-
são dá à educação um caráter mais humano e mais 
direcionado para a relação estudante-professor, e 
vice-versa.

De acordo com a proposta da BNCC de Ensino Mé-
dio para a área de Matemática e suas Tecnologias, a 
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aprendizagem torna-se mais significativa quanto mais 
relações os estudantes conseguirem estabelecer en-
tre os conhecimentos que compõem essa área, como 
também, e fundamentalmente, com outros conheci-
mentos de outras áreas.

As Competências Específicas da área 
de Matemática e suas Tecnologias

Na BNCC de Ensino Médio da área de Matemática e 
suas Tecnologias, as cinco Competências Específicas 
dessa área são apresentadas na página 531 do docu-
mento disponível em: http://basenacionalcomum.

mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofi 

nal_site.pdf. Acesso em: 10 dez. 2019.

Depois, nas páginas 532 a 541, são reapresentadas 

essas cinco competências, seguidas de comentários. 
Para cada competência há um quadro em que as ha-
bilidades que se relacionam a cada uma delas estão 
dispostas de modo organizado por ordem sequencial 
dos códigos das 43 habilidades de Matemática para 

essa etapa de ensino.

Outra maneira de agrupar as habilidades exibida na 
BNCC de Ensino Médio, nas páginas 542 a 546, é a or-
ganização por unidades análogas às sugeridas na eta-
pa do Ensino Fundamental: Números e Álgebra, Geo-
metria e Medidas e Probabilidade e Estatística.

Cada Competência Específica compreende habilida-
des diversificadas que exploram desde a leitura e inter-
pretação de textos matemáticos até modelagens de 
situações-problema por meio de sequências de cálcu-
los com base em fórmulas ou equações não explicitadas 
nas situações. Tais habilidades requerem que os estu-
dantes construam e executem estratégias de resolução, 
façam análises de situações e estabeleçam relações, 
independentemente do que esteja sendo estudado.

As habilidades da Competência Específica 1 têm 

em comum a característica da interpretação que em-
prega a Matemática em contextos determinados para 
desenvolver um conhecimento específico.

As habilidades da Competência Específica 2 pro-
põem ações, e as da Competência Específica 3, com-
posta de uma lista mais longa de habilidades, apresen-
tam muitas estratégias de resolução de problemas que 
podem ser aplicadas pelos estudantes.

As habilidades da Competência Específica 4 tratam 

da comunicação matemática e as da Competência Es-
pecífica 5, de investigação.

Se o texto de cada uma das Competências Especí-
ficas da área de Matemática e suas Tecnologias for 
separado em partes menores, é possível perceber co-
mo as ações propostas em cada uma delas revelam 
conexões com as 10 Competências Gerais da BNCC.

Por exemplo, no texto da Competência Específica 2:

	 2.	 Propor	ou	participar	de	ações	para	inves-

tigar	desafios	do	mundo	contemporâneo	

e	tomar	decisões	éticas	e	socialmente	

responsáveis,	com	base	na	análise	de	pro-

blemas	sociais,	como	os	voltados	a	situa-

ções	de	saúde,	sustentabilidade,	das	im-

plicações	da	tecnologia	no	mundo	do	

trabalho,	entre	outros,	mobilizando	e	ar-

ticulando	conceitos,	procedimentos	e	lin-

guagens	próprios	da	Matemática.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	534.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

 ■ participar de ações relaciona-se com a Competên-
cia Geral 9, que trata da empatia e cooperaçãob

 ■ tomar decisões éticas e socialmente responsáveis 
vincula-se à Competência Geral 10, que cita respon-
sabilidade e solidariedade;

 ■ implicações da tecnologia ligam-se à Competência 
Geral 5, que é a da cultura digitalb

 ■ no mundo do trabalho conecta-se à Competência 
Geral 6, que alude ao trabalho e projeto de vidab

 ■ mobilizando e articulando conceitos faz alusão à 
Competência Geral 2, que versa acerca do pensa-
mento científico, crítico e criativo;

 ■ procedimentos e linguagens próprios da Matemá-
tica ligam-se à Competência Geral 1 no que diz res-
peito à obtenção do conhecimento.

Cada Competência Específica da área de Matemá-
tica e suas Tecnologias contém em si muitas habilida-
des. Por isso, a proposta de decompor cada uma delas 
em habilidades pode auxiliar você a perceber como 
esses elementos se relacionam e eleger determinado 
conteúdo em detrimento de outro para explorar com 
os estudantes no processo de ensino e aprendizagem.

Outro exemplo a ser analisado é a Competência Es-
pecífica 1 da área de Matemática e suas Tecnologias. A 

ação cognitiva básica dessa competência é interpretar.

	 1.	 Utilizar	estratégias,	conceitos	e	procedimentos	

matemáticos	para	interpretar situa•›es	[grifo	

nosso]	em	diversos	contextos,	sejam	atividades	

cotidianas,	sejam	fatos	das	Ciências	da	Natureza	

e	Humanas,	das	questões	socioeconômicas	ou	

tecnológicas,	divulgados	por	diferentes	meios,	

de	modo	a	contribuir	para	uma	formação	geral.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	532.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.
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O processo cognitivo principal da Competência Es-
pecífica 1 refere-se à interpretação de situações em 

contextos diversificados, os quais podem originar cor-
relações com a área de Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias, a de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e 

com Tecnologia.

Para essa Competência Específica 1, a BNCC de En-
sino Médio apresenta algumas habilidades também 
particulares. A ação cognitiva de interpretar transpas-
sa as três habilidades seguintes:

(EM13MAT101)	Interpretar [grifo	nosso]	criti-

camente	situações	econômicas,	sociais	e	fatos	re-

lativos	às	Ciências	da	Natureza	que	envolvam	a	

variação	de	grandezas,	pela	análise	dos	gráficos	

das	funções	representadas	e	das	taxas	de	variação,	

com	ou	sem	apoio	de	tecnologias	digitais.

[...]

(EM13MAT103)	 Interpretar [grifo	nosso]	e	

compreender	textos	científicos	ou	divulgados	pe-

las	mídias,	que	empregam	unidades	de	medida	

de	diferentes	grandezas	e	as	conversões	possíveis	

entre	elas,	adotadas	ou	não	pelo	Sistema	Interna-

cional	(SI),	como	as	de	armazenamento	e	veloci-

dade	de	transferência	de	dados,	ligadas	aos	avan-

ços	tecnológicos.

(EM13MAT104)	Interpretar [grifo	nosso]	taxas	

e	índices	de	natureza	socioeconômica	(índice	de	

desenvolvimento	humano,	taxas	de	inflação,	entre	

outros),	investigando	os	processos	de	cálculo	des-

ses	números,	para	analisar	criticamente	a	realida-

de	e	produzir	argumentos.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	533.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

Examinando de modo mais pormenorizado essas 
habilidades, é possível perceber que, enquanto na 
habilidade EM13MAT101 é proposto interpretar con-
textos ligados à área das Ciências da Natureza, na 
habilidade EM13MAT103, a proposta de interpretar 

aparece vinculada aos recursos tecnológicos e, na 
EM13MAT104, a interpretação envolve as Ciências 

Humanas.

Além disso, merece atenção observar também que, 
na habilidade EM13MAT101, a ação de interpretar, ape-
sar de indicada concernente às situações da área de 
Ciências da Natureza, o conteúdo mencionado nessa 
habilidade está relacionado à variação de grandezas 
por meio da análise de gráficos de funções de taxas 
de variação.

Já os conteúdos mencionados na habilidade 
EM13MAT103 estão mais vinculados às unidades de 

medida, e os mencionados na habilidade EM13MAT104 

se conectam a cálculos de índice.

Os conteúdos estão distribuídos ao longo das habi-
lidades de cada competência da BNCC, e um mesmo 
conteúdo pode constar em Competências Específicas 
diferentes. Por exemplo:

(EM13MAT302)	Construir	modelos	empregando	

as	 funções polinomiais de 1o	 [grifo	nosso]	ou	

2o graus,	para	resolver	problemas	em	contextos	

diversos,	com	ou	sem	apoio	de	tecnologias	digitais.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	536.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

O mesmo conteúdo função polinomial do 1o grau é 
mencionado novamente nesta outra habilidade sob 
outro enfoque:

(EM13MAT401)	Converter	representações	algé-

bricas	de	funções polinomiais de 1o grau	[grifo	nos-

so]	em	representações	geométricas	no	plano	car-

tesiano,	 distinguindo	 os	 casos	 nos	 quais	 o	

comportamento	é	proporcional,	recorrendo	ou	não	

a	softwares	ou	aplicativos	de	álgebra	e	geometria	

dinâmica.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	539.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

E, por fim, novamente o mesmo conteúdo é citado, 
porém conectado a outra ação cognitiva:

(EM13MAT501)	Investigar	relações	entre	núme-

ros	expressos	em	tabelas	para	representá-los	no	

plano	cartesiano,	identificando	padrões	e	criando	

conjecturas	para	generalizar	e	expressar	algebri-

camente	essa	generalização,	reconhecendo	quan-

do	essa	representação	é	de	função polinomial de 

1o grau	[grifo	nosso].

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	541.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

Somente uma leitura na ordem sequencial dos có-
digos das habilidades de cada uma das Competências 
Específicas da área de Matemática e suas Tecnolo-
gias não favorece seu trabalho com a implantação da 
BNCC de Ensino Médio na sala de aula. É importante 
analisar as habilidades no intuito de avaliar em qual 
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ordem trabalhá-las de acordo com a realidade de sua 

turma. Lembre-se de que a BNCC de Ensino Médio 

abre essa possibilidade de flexibilidade para traba-

lhar os conteúdos.

Por exemplo, uma possibilidade de trabalho em 

sala de aula seria primeiro os estudantes explorarem 

a habilidade EM13MAT501, na qual eles identificam 

padrões:

(EM13MAT501)	Investigar	relações	entre	núme-

ros	expressos	em	tabelas	para	representá-los	no	

plano	cartesiano,	identificando	padrões	e	criando	

conjecturas	para	generalizar	e	expressar	algebri-

camente	essa	generalização,	reconhecendo	quan-

do	essa	representação	é	de	função polinomial de 

1o grau [grifo	nosso].

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional Comum 

Curricular.	p.	541.	Disponível	em:	http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf.	Acesso	em:	5	dez.	2019.

Em seguida, os estudantes analisam essa situa-

ção, que contém em si proporcionalidade direta, e 

constroem um modelo matemático para representar 

a situação. Nesse caso, a habilidade EM13MAT302 é 

trabalhada:

(EM13MAT302)	Construir	modelos	empregando	

as	 funções polinomiais de 1o	 [grifo	nosso]	ou	

2o graus,	para	resolver	problemas	em	contextos	

diversos,	com	ou	sem	apoio	de	tecnologias	digitais.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional Comum 

Curricular.	p.	536.	Disponível	em:	http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf.	Acesso	em:	5	dez.	2019.

Logo após os estudantes terem investigado e iden-

tificado padrões e terem feito um modelo matemático 

para a situação, é oportuno que eles reflitam como po-

dem representar as informações obtidas: por meio de 

um gráfico ou por meio de uma lei de formação de uma 

função, o que está descrito na seguinte habilidade:

(EM13MAT401)	Converter	representações	al-

gébricas	de	funções polinomiais de 1o grau	[gri-

fo	nosso]	em	representações	geométricas	no	pla-

no	cartesiano,	distinguindo	os	casos	nos	quais	o	

comportamento	é	proporcional,	recorrendo	ou	

não	a	softwares	ou	aplicativos	de	álgebra	e	geo-

metria	dinâmica.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional Comum 

Curricular.	p.	539.	Disponível	em:	http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf.	Acesso	em:	5	dez.	2019.

Isto posto, pode-se afirmar que é necessário deli-

near um percurso a fim de beneficiar os estudantes 

com uma educação integral. Por exemplo:

 ■ Iniciar com uma das 10 Competências Gerais, como 

a Competência Geral 4 (comunicação).

4.	Utilizar	diferentes linguagens	[grifo	nosso]	

–	verbal	(oral	ou	visual-motora,	como	Libras,	e	es-

crita),	corporal,	visual,	sonora	e	digital	–,	bem	co-

mo	conhecimentos	das	linguagens	artística,	ma-

temática	e	científica,	para	se	expressar	e	partilhar	

informações,	experiências,	ideias	e	sentimentos	

em	diferentes	contextos	e	produzir	sentidos	que	

levem	ao	entendimento	mútuo.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	9.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

 ■  Adentrar as Competências Específicas da área de 

Matemática e suas Tecnologias.

4.	Compreender	e	utilizar,	com	flexibilidade	

e	precisão,	diferentes registros de representa�

ção matemáticos	(algébrico,	geométrico,	esta-

tístico,	computacional	etc.),	na	busca	de	solução	

e	comunicação	de	resultados	de	problemas	[gri-

fos	nossos].

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional  

Comum Curricular.	p.	531.	Disponível	em:	 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/ 

BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.	 

Acesso	em:	5	dez.	2019.

 ■ Recortar o escopo das Competências Específicas 

e chegar às habilidades para verificar os conteúdos 

matemáticos a serem trabalhados.

(EM13MAT402)	Converter representações al�

gébricas	[grifo	nosso]	de	funções	polinomiais	de	

2o	grau	em	representações	geométricas	no	plano	

cartesiano,	distinguindo	os	casos	nos	quais	uma	

variável	for	diretamente	proporcional	ao	quadrado	

da	outra,	recorrendo	ou	não	a	softwares	ou	aplica-

tivos	de	álgebra	e	geometria	dinâmica,	entre	ou-

tros	materiais.

BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Base Nacional Comum 

Curricular.	p.	539.	Disponível	em:	http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf.	Acesso	em:	5	dez.	2019.

Percebe-se que o mais adequado não é seguir de 

maneira sequencial as habilidades conforme os núme-

ros e códigos que as identificam, mas, sim, considerar 
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com base nelas a melhor abordagem para explorar os 

conteúdos da área de Matemática e suas Tecnologias, 

de acordo com a realidade dos estudantes.

A BNCC de Ensino Médio propõe uma percepção 

integrada das distintas áreas de conhecimento e, por 

esse motivo, um mesmo conteúdo pode ser trabalha-

do em diferentes áreas. Por exemplo, o conteúdo lo-

garitmo, considerando tanto na base decimal quanto 

na base natural, é utilizado em mais de um campo de 

saber da área de Ciências da Natureza e suas Tecno-

logias para:

 ■ efetuar o cálculo do pH de uma substância;

 ■ estudar os processos de decaimentos radioativos;

 ■ verificar o tempo que é necessário para uma colô-

nia de microrganismos dobrar o crescimento.

Desse modo, o trabalho com projetos tem como fi-

nalidade diminuir o fracionamento do ensino, propi-

ciando o desenvolvimento de uma tarefa pedagógica 

que privilegie a vinculação entre todos os campos de 

saber com base:

 ■ na participação dos estudantes como protagonis-

tas dessa integração de conhecimentos no proces-

so de aprendizagem;

 ■ no envolvimento dos estudantes em situações sig-

nificativas de aprendizagem que explorem circuns-

tâncias práticas do cotidiano;

 ■ na aplicação de atitudes e valores para resolver os 

variados assuntos envolvidos nessas práticas.

Destacamos ainda que a abordagem dos conteúdos 

por meio do Pensamento Computacional, sempre que 

possível, é benéfica para o desenvolvimento de algu-

mas Competências Gerais, Competências Específicas 

da área da Matemática e suas Tecnologias.

A Competência Geral 5 (cultura digital), por exem-

plo, pode ser relacionada diretamente a essa temá-

tica, ao trabalhar o uso de tecnologias digitais de co-

municação para, em especial, resolver problemas e 

exercer protagonismo. Porém, o Pensamento Com-

putacional não está necessariamente correlacionado 

ao mundo digital, e trabalha aspectos da Competên-

cia Geral 1 (conhecimento), ao utilizar conhe cimentos 

sobre o mundo físico e digital para explicar a realida-

de; trabalha também a Competência Geral 2 (pensa-

mento crítico), durante os processos investigativos, 

de criação de hipóteses e, principalmente, na criação 

de soluções com base nos conhecimentos de dife-

rentes áreas.

Toda vez que um algoritmo é aplicado para resolver 

um problema, para montar, alterar ou aplicar um flu-

xograma, ou para criar uma solução geral para resolver 

um problema específico, o estudante exercitará o Pen-

samento Computacional. Pode-se modelar a solução 

de um problema tanto por meio de uma linguagem de 

programação digital como analógica. A Competência 

Específica 3 da área de Matemática e suas Tecnologias 

promove diversas possibilidades de exploração do 

Pensamento Computacional ao trabalhar a construção 

de modelos – analisando a plausibilidade de resultados 

e a adequação de soluções propostas. A habilidade 

EM13MAT315, por exemplo, propõe a investigação de 

problemas por meio de fluxogramas, aplicando, quan-

do possível, algoritmos para solucioná-los.

O trabalho com projetos

O trabalho com projetos visa propiciar o desenvol-

vimento de uma tarefa pedagógica que privilegia a vin-

culação entre áreas de conhecimento com base na 

participação dos estudantes como protagonistas des-

sa integração de saberes no processo de aprendiza-

gem. Esse trabalho leva em consideração a participa-

ção dos estudantes a fim de aproximá-los da atividade 

investigativa.

As ideias da Educação matemática crítica, movi-

mento de caráter metodológico e filosófico da Educa-

ção matemática, propostas por Ole Skovsmose (2001), 

apresentam o trabalho com projetos como sendo uma 

atividade de investigar, na qual o estudante procura 

instrumentos para resolver uma questão.

O trabalho com projetos possibilita a apresentação 

de uma perspectiva democrática para que os estudan-

tes desenvolvam uma dimensão que não é apenas a 

do conteúdo escolar e curricular, mas também uma 

dimensão integrada que os leva a fazer uma leitura 

mais interpretativa do mundo que o cerca.

Além dessa abordagem, a Pedagogia de projetos, 

segundo Nilbo Ribeiro Nogueira (2008), aponta que 

todo projeto é repleto de intencionalidades e objeti-

vos. Logo, um benefício de trabalhar com eles é re-

tirar o estudante da passividade, pois ele deve agir 

de modo protagonista na concretização dos objetivos 

do projeto, e você é o mediador, o tutor, de todo esse 

processo.

Outro benefício é que os estudantes, nesse tipo de 

trabalho, relacionam-se com a realidade de modo 

mais próximo e concreto, pois os projetos são desen-

volvidos com base em questões que abrangem pro-

blemas contextualizados relevantes para os quais os 

estudantes são motivados por você a buscar soluções 

inovadoras.

A interação entre os estudantes também constituiu 

uma vantagem significativa no trabalho com a Peda-

gogia de projetos. Isto porque os estudantes se com-

preendem de modo mais ágil já que utilizam linguagens 

parecidas.
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Materiais A+

Visite o site TED (Tecnologia, Entretenimento e 

Design). TED é uma série de conferências realiza-

das ao redor do mundo. Neste site, são encontra-

dos vídeos, em mais de cem idiomas, de palestras 

curtas chamadas talks a respeito de diversos te-

mas, incluindo educação. Além disso, em 2009, foi 

criado o programa TEDx, que é composto de even-

tos locais organizados de maneira independente 

dos TED, mas licenciados pela organização, desde 

que sigam certos princípios de criação e direitos 

autorais.

No TEDx Novas formas de aprender e ensinar, 

os estudantes João Pedro Magnani e Pedro Luz 

argumentam sobre a importância da interação e 

do protagonismo dos estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem, desenvolvendo novas ma-

neiras de estudar e compartilhar conhecimentos. 

Esse TEDx pode ser visualizado no link disponível 

em: https://youtube.com/watch?v=IOMm 

dBpTKqc. Acesso em: 16 dez. 2019.

Skovsmose (2001) destaca o caráter da Educação 

matemática crítica como aquela em que estudantes 

e o professor se empenham sincronicamente no pro-

cesso de ensino e aprendizagem de modo a ampliar 

a democratização do saber com base no diálogo. 

Para isso, ele menciona que os temas a serem es-

tudados, antes de serem escolhidos, devem ser de-

batidos criticamente por todos os envolvidos, con-

siderando a relevância social de um problema que 

seja acessível aos conhecimentos prévios dos es-

tudantes, tenha aplicabilidade em contextos sociais 

existentes e atenda aos interesses e às necessida-

des reais deles.

Percebe-se, então, a relação estreita existente 

entre Educação matemática crítica e a Pedagogia 

de projetos, uma vez que a Matemática tem aplica-

ções sociais e desempenha funções únicas e indis-

pensáveis que podem ser comprovadas durante o 

trabalho com os projetos deste volume. Ademais, o 

trabalho com projetos propõe uma postura transdis-

ciplinar para a transformação do processo de ensino 

e aprendizagem.

Não é o caso de propor a “morte das disciplinas”, 

mas de ir além de cada uma delas, fazendo com que 

os estudantes se percebam como parte, como sujei-

tos sociais, de um sistema maior. Como o processo 

educativo ainda é muito compartimentalizado, o tra-

balho com projetos visa diluir essa separação, buscan-

do uma forma de os campos de saber colaborarem ou 

convergirem em objetos comuns de conhecimento a 

fim de que tanto professores quanto estudantes or-

ganizem seus pensamentos com base em um tema 

que “atravesse todas as disciplinas”. Esse tema é o que 

dá unidade ao projeto e, no caso específico desta obra, 

cada um dos projetos trabalhará um dos temas inte-

gradores que serão explicados mais adiante nestas 

Orientações didáticas.

O trabalho por meio de projetos também permite a 

abordagem de conteúdos relacionando-os com os Te-

mas Contemporâneos Transversais (TCT) da BNCC. Ao 

longo dos seis projetos integradores apresentados 

nesta obra, serão abordados temas como Ciência e 

Tecnologia, Educação Ambiental, Educação para o 

Consumo, Educação Financeira e Fiscal, Trabalho, 

Saúde, Educação em Direitos Humanos e Direitos da 

Criança e do Adolescente.

O trabalho com projetos incentiva os estudantes a 

agir com protagonismo e autonomia e explora com-

petências socioemocionais, como autogestão, enga-

jamento com os outros, amabilidade, resiliência emo-

cional e abertura ao novo. Tal fato beneficia a formação 

plena e integral dos estudantes.

Materiais A+

Para saber mais a respeito dessas competên-

cias socioemocionais, segue sugestão de link pa-

ra leitura:

 • Como definir as competências socioemocio-

nais para apoiar o trabalho em sala de aula. 

Disponível em: https://www.institutoayrton 

senna.org.br. Acesso em: 18 dez. 2019. 

Nesse site, na aba “Conteúdos”, clique em 

“Materiais de Educação” e, em seguida, se-

lecione “Como definir as competências so-

cioemocionais para apoiar o trabalho em 

sala de aula”.

O ensino por meio de projetos

Na BNCC de Ensino Médio são feitas várias menções 

à formação integral do jovem a fim de que ele se torne 

um cidadão crítico e reflexivo. A criticidade não é en-

sinada por meio de conteúdos conceituais, mas, sim, 

por meio de práticas e atitudes. O ensino por meio de 

projetos favorece a criticidade dos estudantes.

A Pedagogia de projetos vai ao encontro da carên-

cia que os estudantes têm de ação e movimento, pro-

veniente da vida em uma sociedade agitada, porque 

essa pedagogia traz para a comunidade escolar esse 

tipo de ação nas aulas.

No ensino por meio de projetos, os estudantes são 

estimulados a elaborar argumentações responsáveis, 
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com base em ideias e pensamentos próprios, e a re-

gistrá-los em vários momentos de cada projeto. Tais 

argumentos vão se ampliando e complementando-se 

a cada nova etapa, de modo que se conclui efetiva-

mente ao término do projeto.

Considerando essa perspectiva do estudante como 

autor, o ensino por meio de projetos torna-se uma fer-

ramenta bastante adequada para explorar a Compe-

tência Geral da argumentação com os estudantes. Es-

ses estudantes estão acostumados a usar a tecnologia, 

e o trabalho com a Competência Geral 7 permitirá, por 

exemplo, que eles coloquem esses conhecimentos a 

serviço da divulgação para a comunidade escolar do 

que aprendem na escola. Potencialmente, deixam de 

ser passivos, de retirar textos prontos para seus tra-

balhos, para se tornarem agentes participativos da 

construção de novos conhecimentos.

A concepção de autoria adéqua-se a tipos varia-

dos de produção, por exemplo, a música, a escultu-

ra, a pintura, a fotografia, os filmes e o texto escri-

to. Logo, as possibilidades de autoria são diversas, 

uma vez que elas presumem métodos distintos que 

estejam diretamente ligados às circunstâncias ma-

teriais de composição daquilo que o autor concebe 

em uma obra. Tratar-se-á aqui especificamente do 

autor do texto escrito, já que foi ele quem deu ori-

gem tanto à concepção de autoria quanto ao con-

ceito de autor.

Diferentes períodos históricos influenciaram e in-

terferiram de modo diverso no julgamento da função 

de autor e do conceito de autoria. Tanto é assim que, 

antes da criação da prensa móvel, imprimir era uma 

tarefa complexa porque as tecnologias de impressão 

como as conhecemos hoje não eram algo dominado, 

e sim um processo de acesso fácil apenas a poucos 

cujos escritos não eram assim contestados e, uma vez 

impressos, tornavam-se sinônimo de autoridade re-

conhecida na época. Desse modo, poucos leitores ti-

nham possibilidade de transformarem-se em autores, 

e a invenção da prensa por Johannes Gutenberg 

(c.1400-1468) democratizou essa função ao permitir 

a impressão de livros com rapidez e em larga escala.

Entretanto, acredita-se ser importante recuar na 

história humana que aponta para o fato de que o con-

ceito de autoria não tem sido imutável ao longo do 

tempo. E por que é importante esse recuo neste mo-

mento? Porque o ensino por meio de projetos requer 

do professor um comportamento transdisciplinar, que 

consiste em valorizar e defender a produção de um 

conhecimento não fragmentado e que favoreça pen-

sar nosso redor de modo abrangente, contextualizado 

e completo.

Para tanto, a seguir, são propostos alguns comen-

tários que ampliam seu repertório para além da área 

específica de Matemática e lhe dão subsídios para 

compreender, nesse caso, a importância do conceito 

de autoria para interligar as áreas de Matemática e 

Linguagens durante a realização dos projetos.

Michel Foucault (1992), na obra O que é o autor?, es-

tudou o que de mais íntimo existe na estrutura desse 

conceito, investigando o processo de funcionamento 

da autoria e destacando que os momentos históricos 

influenciaram distintamente as percepções de autoria 

e de autor em diferentes períodos, de modo que estas 

não foram constantes.

Na Antiguidade, a determinação de autoria tinha 

pouca ou nenhuma importância no processo de difu-

são do conhecimento, pois os textos circulavam e a 

literatura desse período era organizada basicamente 

em contos, comédias, tragédias e epopeias.

Foi na Idade Média que, historicamente, os textos 

passaram a ter autores, pois nessa época passou a 

existir o que poderia ser entendido como um reconhe-

cimento “pelo avesso” do autor, isto porque a livre ma-

nifestação de pensamento – e o consequente discur-

so transgressor – acarretava punição. O período da 

Renascença enfatizara a importância da ciência e, as-

sim, nos séculos XVII e XVIII, por estarem vinculados 

a “verdades” comprováveis, os textos científicos, como 

os tratados de Medicina, adquiriram prestígio e deve-

riam obrigatoriamente ser assegurados e confirmados 

por um autor. Ao término do século XVIII e no decorrer 

do XIX, ocorreu a instituição do sistema de proprieda-

de intelectual.

Com a criação desse sistema, a autoria passou do 

gesto arriscado de transgressão que fora na Idade Mé-

dia a um bem constituído, sendo fundadas regras mais 

precisas e até mesmo rigorosas a respeito de direitos 

do autor.

Mas Mikhail Bakhtin (2003) complementa o concei-

to de autoria atribuindo ao autor a concretização de 

uma atividade estética que requer dele uma posição 

de distanciamento, enquanto pessoa real, tanto do 

objeto quanto do tema, a fim de que seja permitida a 

percepção do todo e seja dado o acabamento neces-

sário ao fruto da autoria. Assim sendo, no conceito 

bakhtiniano de autoria são essenciais as ideias de cria-

ção, o distanciamento e o acabamento.

Além disso, o conceito bakhtiniano de autoria está 

profundamente ligado à questão do estilo, algo que se 

insere no plano estético. Para Bakhtin, estilo é uma 

função, isso porque ele considera como únicas todas 

as escolhas que um autor faz quando cria, por exem-

plo: as escolhas dos recursos linguísticos (lexicais e 

gramaticais) que individualizam a produção de um tex-

to, marcando o estilo particular de cada autor, sendo 

o estilo um procedimento de autoria também.

Nesse sentido, no ensino por meio de projetos, é 

importante auxiliar os estudantes a descobrir a iden-

tidade pessoal durante as atividades que envolvem a 

produção de argumentos.
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Compreender essas ideias é importante para que 
se possa dar um melhor encaminhamento aos estu-
dantes de como se tornarem protagonistas da cons-
trução do próprio conhecimento sendo autores das 
próprias argumentações.

É importante orientar os estudantes para que, ao 
argumentarem, eles tenham intenções claras a res-
peito do efeito que eles esperam que o argumento 
apresentado gere no receptor ou nos receptores des-
se argumento. Cada estudante, como argumentador, 
precisa resgatar conhecimentos prévios de mundo e 
agir orientado por eles para poder influenciar de modo 
positivo os colegas que o cercam, planejando o efeito 
pretendido e a implicação que quer causar com os ar-
gumentos apresentados.

Logo, para que o argumento seja usado como ins-
trumento primordial de comunicação, os estudantes 
precisam compreender que devem planejar e estru-
turar o pensamento de modo adequado à compreen-
são dos receptores. Essa preocupação com a com-
preensão faz o argumentador esforçar-se para tornar 
seu argumento inteligível, transparente, atraente e 
interessante.

É o receptor que dá sentido ao argumento recebi-
do, e a comunicação só será bem-sucedida à medida 
que o receptor for capaz de compreender o que o au-
tor almejou comunicar. O ato de argumentar somente 
será bem-sucedido se o argumentador tiver êxito em 
exprimir suas intenções de maneira que o receptor as 
abranja no ato da comunicação.

Argumentar e comunicar são competências intrin-
sicamente ligadas, conectadas, veiculadas que per-
meiam de modo proeminente o ensino por meio de 
projetos. Tanto é assim que argumentar bem é consi-
derado sinônimo de “comunicar-se com eficácia”.

A Aprendizagem Baseada em Projetos

A Aprendizagem Baseada em Projetos apoia-se na 
aprendizagem colaborativa que tem como enfoque pe-
dagógico propor atividades por meio das quais os es-
tudantes nas interações construam de modo ativo co-
nhecimento e desenvolvam competências e habilidades.

Desse modo, na Aprendizagem Baseada em Proje-
tos pode-se identificar grande influência da teoria So-
ciocultural de Lev Vygotsky (2007), pois, segundo essa 

teoria, é plausível reconhecer uma relação causal en-
tre desenvolvimento cognitivo de um indivíduo e inte-
ração social, interação esta muito aplicada às práticas 
da Aprendizagem Baseada em Projetos.

Vygotsky dedicou-se ao estudo da aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo, trabalhando no estudo dos 
aspectos biológicos, psicológicos e antropológicos de 
crianças. Esse teórico não pretendia especializar-se 
no estudo propriamente dito de crianças, mas esse per-
curso foi, isto sim, uma via de acesso percebida para o 

detalhamento de algo muito mais amplo, muito mais 
abrangente: o desenvolvimento intelectual humano.

Vygotsky foi contemporâneo do biólogo suíço Jean 

Piaget (1896-1980), renomado pesquisador da cog-
nição humana, cuja teoria interacionista, conhecida 
como construtivismo, sustenta que um indivíduo de-
senvolve sua própria inteligência, que esse desen-
volvimento cognitivo realiza-se em estágios nos quais 
ocorrem mudanças qualitativas no modo de pensar, 
e que cada período é caracterizado por aquilo que de 
melhor o indivíduo consegue fazer na respectiva fai-
xa etária.

Porém Vygotsky foi o teórico do desenvolvimento 

cognitivo como processo social, atribuindo um papel 
prevalecente às relações sociais na educação. Tanto 
é assim que a linha pedagógica originada no pensa-
mento dele é denominada Sociocultural ou Sociointe-
racionismo. Foi graças à ênfase vygotskiana ao aspec-
to social do desenvolvimento cognitivo que surgiu uma 
oposição teórica em relação a Piaget. Enquanto para 
Piaget compete à escola promover um processo que 
só pode ser conduzido pelo próprio estudante, para 
Vygotsky a primeira interação infantil com novas in-
formações, atividades e habilidades precisa ter a par-
ticipação de um adulto mediador: a criança, então, ao 
interiorizar um procedimento, apropria-se dele e o tor-
na independente e espontâneo.

A teoria vygotskiana define que todo aprendizado 

é essencialmente mediado. Esse contexto teórico 
vygotskiano de ensino, com base em dois pontos em 

especial – a importância da linguagem descrita no pa-
rágrafo seguinte e também a já citada mediação –, 
inspirou o trabalho com projetos apresentado neste 
volume.

Segundo Teresa Cristina Rebolho Rego (1995), 

Vygotsky defende que o ser humano transforma e é 

transformado nas relações produzidas em determina-
da cultura. Nessas relações, estão de permeio os sis-
temas simbólicos, e a língua é o principal sistema sim-
bólico de todos os grupos humanos. A linguagem é um 
dos pontos fundamentais da teoria vygotskiana porque 

ela é um sistema simbólico essencial, organizado no 
decurso da história social e responsável na concepção 
das características psicológicas humanas.

Os sistemas simbólicos, como são sistemas de re-
presentação da realidade – especialmente a lingua-
gem –, trabalham intervindo e possibilitando a comu-
nicação entre os indivíduos e a instalação de 
significados na cultura. Graças a isso, os processos 
de atividade mental humana são abastecidos pela cul-
tura, por meio dessa intervenção simbólica. Ao inter-
nalizar conhecimentos ministrados pela cultura lin-
guística, a criança estabelece maneiras de ação e 
processos mentais; partindo daí, gradativamente 
apoia-se menos nos signos exteriores e mais em seus 
recursos próprios, já interiorizados.
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A concepção vygotskiana entende a aprendizagem 

como aspecto indispensável e vital ao processo de 
desenvolvimento humano. Segundo Vygotsky, o de-
senvolvimento depende da aprendizagem e tem dois 
níveis de ocorrência: o nível real, que diz respeito às 
aquisições já internalizadas, e o nível potencial, que 
concerne às habilidades em construção. A fim de que 
o nível potencial se torne real e seja internalizado, é 
necessária a mediação de alguém mais experiente 
na cultura e que ponha em movimento processos de 
desenvolvimento que não aconteceriam sem a apren-
dizagem. Torna-se possível constatar, assim, que o 
conceito de mediação é outro ponto essencial na teo-
ria vygotskiana, pois é o processo por meio do qual 

as funções psicológicas superiores do ser humano 
desenvolvem-se.

Com base nessa dinâmica acontece a aprendizagem 
de conceitos, os quais nada mais são que relações de-
terminadas por um percurso histórico e cultural. Os 
conceitos, sendo construções culturais, são internali-
zados pelas pessoas ao longo de seu processo de de-
senvolvimento. Há diferença entre os conceitos coti-
dianos e os científicos. Os primeiros são estabelecidos 
pela experiência pessoal de observação e de vivência. 
Já os segundos adquirem-se por intermédio de um en-
sino sistematizado, em âmbito escolar, e a escola é es-
sencial na construção de conceitos científicos no in-
divíduo, atuando sobre o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores do estudante.

Vygotsky reconhece e destaca o importante pa-
pel da escola na formação dos conceitos cotidianos 
e no acesso ao conhecimento científico. Conceitos 
científicos constituem-se portadores de mensa-
gens, que, quando assimiladas pelos estudantes, 
modificam profundamente a maneira de pensar. O 
subsídio dado pela educação, sistematicamente or-
ganizada em âmbito escolar, é vital; afinal, a educa-
ção não somente atua no processo de desenvolvi-
mento intelectual, mas também dá nova estrutura, 
de modo basilar, a todas as funções do comporta-
mento humano.

A Aprendizagem Baseada em Projetos amplia as pos-
sibilidades naturais e reestrutura as funções mentais 
do indivíduo ao colocar à disposição dele o rico instru-
mento que é a linguagem como matéria-prima para ela-
borar argumentações. No processo de cognição, esse 
instrumento converte-se em parte integrante dos me-
canismos psíquicos do indivíduo e do pensamento.

Pautando-se na memorização mecânica, a escola 
restringiu por muito tempo sua área de trabalho ape-
nas a aspectos estruturais ou formais dos conteúdos. 
Esse procedimento contribuiu para que professores 
se preocupassem mais com a forma e menos com a 
função e contexto do que estudam, em um processo 
de pura e simples repetição, sem a reconstrução do 
conhecimento de que fala a teoria vygotskiana.

Porém, a partir da última década do século XX, ca-
racterizou-se uma renovação muito divulgada no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, que é a Aprendiza-
gem Baseada em Projetos.

A relação entre estudantes e 
professores nos projetos

Segundo Nilbo Ribeiro Nogueira (2008), a relação 

entre estudantes e professores na Pedagogia de 
projetos, de modo simples, pode ser descrita como 
uma parceria na qual o estudante exerce o papel de 
protagonista com base na tutoria e mediação do 
professor.

A grande e maior exigência que se estabelece para 
você nessa relação com seus estudantes é a de não 
dar a resposta ou as soluções prontas aos problemas 
encontrados, mas orientar toda a turma a investigar, 
ou seja, alimentar nos estudantes o prazer de desco-
brir, o gosto pela pesquisa e pelo esforço.

Estimule, sempre que possível, hábitos como a lei-
tura inferencial, buscando nos textos dos projetos e 
nos textos citados de outras fontes informações im-
plícitas e as relações delas com as informações explí-
citas. A análise textual pode levar a um aprofunda-
mento dos processos de interpretação. Esse 
processo, em sua maioria dependente direto do ra-
ciocínio individual do leitor, traz riqueza às discussões 
em grupo, já que abrange diversos pontos de vista de 
um mesmo texto. 

O desenvolvimento de trabalhos em grupo também 
é uma ferramenta valiosa para o aprendizado, e suge-
re-se que seja usada durante todo o desenvolvimento 
dos projetos. É importante que na formação dos gru-
pos haja pluralidade de personalidades e de compe-
tências, permitindo aos estudantes trocas de pers-
pectivas, de habilidades e de conteúdo.

Seja o mediador de todo esse processo. Deixe que 
os estudantes façam, realizem, investiguem, etc.; as-
sim, eles terão mais autonomia para construir o pró-
prio conhecimento.

Desse modo, em sentido social, esse viés de parce-
ria entre você e os estudantes, a cada projeto, vai con-
tribuir para o desenvolvimento de estudantes capaci-
tados intelectual e afetivamente, capazes de interagir 
com o mundo que os cerca como cidadãos críticos.

Abordagens contemporâneas para  
o trabalho com projetos

Trazer a realidade dos estudantes para o ensino, 
seja por meio de projetos, seja por meio de conteúdos 
mais tradicionais, pode levar os estudantes a se sen-
tirem mais inspirados e empenhados a aprender. 
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Portanto, ressaltamos a importância de manter em 
mente as Culturas Juvenis durante a abordagem de 
cada assunto.

As Culturas Juvenis englobam os ambientes em que 
os estudantes vivem cultural, social e fisicamente, in-
cluindo tanto seus gostos individuais quanto coletivos. 
Músicas, redes sociais, lugares de lazer, expressões 
culturais, são todos elementos que podem, e devem, 
ser utilizados para aproximar os estudantes dos pro-
jetos desenvolvidos.

O trabalho priorizando as Culturas Juvenis, tendo 
em mente o desenvolvimento de um estudante prota-
gonista, possibilita ainda reflexões a respeito do Pro-
jeto de Vida dos estudantes, cujo objetivo é ensiná-los 
a gerir, de maneira autônoma, metas de aprendizado e 
de vida, a curto e a longo prazo. Para isso, cabe a você 
prover ferramentas para amparar essa autonomia, por 
meio de conhecimentos técnicos e do mundo do tra-
balho. É importante estimular a autoavaliação dos es-
tudantes, para que esse processo se torne natural, am-
pliando a autocrítica, o autoconhecimento e a 
independência de cada um.

A avaliação de projetos

O ato de avaliar precisa ser compreendido dentro 
das funções que ele vem a desempenhar. A postura e 
a prática que serão adotadas para execução da ava-
liação dependem da maneira como venham a ser en-
caradas a finalidade e a funcionalidade dela.

Tornam-se indispensáveis então três perguntas 
básicas:

 ■ Quando ocorre essa avaliação?

 ■ Qual é a finalidade de avaliar?

 ■ Como fazer isso?

Essas são questões primordiais e necessitam ser 
retomadas ao longo de toda ação educativa, pois ava-
liar não é uma ação isolada: ela, a todo o momento, 
perpassa e se entrelaça ao processo educativo.

Quando ocorre essa avaliação?

Em todos os segmentos de ensino, a tarefa de ava-
liar o desempenho de cada estudante é uma questão 
bastante delicada. Muitos professores encontram di-
ficuldade em pensar a ação de avaliar com base em 
um planejamento desse ato pedagógico, o que acaba 
se tornando um problema no processo de ensino.

Para avaliar, é importante que você tenha em mente 
que tal ato não consiste em um fim em si mesmo, mas 
é uma parte integrante do processo de aprendizagem.

Quando a avaliação é compreendida desse modo, 
ela deixa de ser uma simples ação de mensuração do 
progresso dos estudantes diante dos pais e da comu-
nidade escolar. A avaliação alcança então outra ins-
tância e passa a ser um método que leva a uma revisão 
do processo pedagógico do próprio professor a fim de 
identificar melhores práticas em detrimento das que 
são utilizadas.

Considerando esse entendimento, a avaliação inte-
gra-se de modo ativo ao conjunto de decisões de pla-
nejamento do ato pedagógico e, nesse aspecto, reo-
rienta os processos a fim de que ocorra uma mudança.

Quando se fala da avaliação de projetos, encara-se 
a multiplicidade do conhecimento e abre-se uma vas-
ta gama de aspectos e modos de avaliação.

Na Aprendizagem Baseada em Projetos, o momen-
to de avaliação está a serviço do próprio processo di-
dático, realimentando-o, trazendo-lhe sentido e reno-
vando posturas.

Qual é a finalidade de avaliar?

Esse é um questionamento que não tem uma res-
posta categórica e fechada. Todavia, é indispensável 
o caráter da avaliação como “espelho” da intenção edu-
cativa na aprendizagem em projetos. Isto porque o 
processo de avaliação, na aprendizagem em projetos, 
busca traduzir como foi o conjunto de atuações do es-
tudante, as quais demonstram o aprendizado progres-
sivo dele ao longo do projeto.

São avaliados, portanto, tanto o progresso indivi-
dual do estudante diante do projeto quanto até que 
ponto as expectativas educativas foram alcançadas 
com êxito. Percebe-se que é uma mensuração mui-
to mais ampla e abrangente que a da avaliação em 
moldes tradicionais: avalia-se não somente o estu-
dante, mas também seu grau de desenvolvimento 
dentro do processo desencadeado pela execução do 
projeto.

Desse olhar avaliativo mais profundo depreendem-
-se as características de cada estudante e, assim, sur-
ge a possibilidade de apreender quais caminhos ex-
plorar com cada um deles, auxiliando-os a lidar com 
suas dificuldades específicas.

Avaliações pontuais passam apenas uma visão 
quantitativa do processo de aprendizagem, não 
apontando dificuldades do aprendizado de maneira 
específica.

Quando se fala da avaliação de projetos, trata-se 
de uma avaliação formativa, em que é encontrado 
um conjunto de características para auxiliar o estu-
dante nos momentos e nos pontos em que ele mais 
precisa.

ORIENTA«’ES GERAIS 227

PI_MAT_Coletivo_g21At_209_232_Manual_Parte_Geral.indd   227PI_MAT_Coletivo_g21At_209_232_Manual_Parte_Geral.indd   227 2/26/20   5:11 PM2/26/20   5:11 PM



Como fazer isso?

Vimos até aqui que a avaliação em projetos está ple-
namente integrada ao processo educacional. A ava-
liação de projetos faz parte do processo de maneira 
permanente, não como mero instrumento, um item “a 
mais” na ação pedagógica.

O processo de avaliação é continuado, baseado e 
erguido sobre alguns aspectos. Entre outros, são eles: 
a observação, a reflexão, as interações estudante- 
-estudante e professor-estudante e a autoavaliação.

Avaliar, sob essa ótica, estabelece outro patamar 
para a produção dos estudantes, já que o mais impor-
tante torna-se acompanhar tanto o processo de es-
colha quanto a construção desses caminhos escolhi-
dos para solucionar.

Desse modo, é permitido ao estudante a apreensão 
de uma real dimensão do que, de fato, ele apreendeu. E 
a você, a percepção do que mais pode ser feito para que 
aconteça a aprendizagem efetiva, especialmente no ca-
so de estudantes que não obtiveram o desenvolvimento 
esperado ou que não conseguiram compreender alguma 
das atividades propostas nas etapas dos projetos.

Ao serem registradas todas as atividades, garante-
-se que elas sejam analisadas em seu conjunto, valo-
rizando a produção de todos e de cada um dos estu-
dantes, seus saberes adquiridos, as competências e 
habilidades que efetivamente foram mobilizadas.  

Além disso, pode-se utilizar o processofólio (leia mais 
a respeito a seguir) elaborado pelos estudantes duran-
te o projeto para auxiliar nessa avaliação.

Dentro desse contexto, a observação contínua nos 
permite avaliar melhor o desenvolvimento e o apren-
dizado de cada estudante. É necessário saber o que e 
como avaliar, adotando critérios claros e organizados.

Diante dessa necessidade, serão sugeridas a seguir 
propostas de Quadros de Avaliação, estruturas avalia-
tivas visando auxiliar você e seus estudantes no regis-
tro e na análise desse processo dentro do ensino e 
aprendizagem com projetos.

Quadro de Avaliação de objetivos e atividades pa-

ra cada Projeto Integrador de Matemática (PIM)

A avaliação de projetos relaciona-se de maneira di-
reta ao acompanhamento de cada uma das propostas 
apresentadas aos estudantes.

Em vista disso, é sugerido nas Orientações especí-

ficas de cada projeto um Quadro de Avaliação Geral do 
Projeto Integrador de Matemática (PIM) em que são 
apresentados os objetivos e as atividades propostas 
em cada etapa do projeto.

Vale destacar que, para o preenchimento dos qua-
dros basta utilizar a seguinte legenda que indica cri-
térios de avaliação qualitativos:

S: Sim    N: Não    P: Parcialmente

Quadro de Avaliação de desempenho individual de estudante em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM)

Este segundo quadro é aplicável a cada um dos estudantes envolvidos no desenrolar de cada projeto. Pode-
-se perceber que esses jovens serão avaliados levando-se em conta sua postura e atuação diante da busca de 
alcançar os objetivos propostos e de realizar atividades indicadas nas diferentes etapas do projeto.

Também para o preenchimento deste quadro, basta utilizar a mesma legenda que indica critérios de avalia-
ção qualitativos.

QUADRO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL − PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM)

O estudante agiu de maneira: S N P

 • responsável? (cumpriu as tarefas que assumiu)

 • pontual? (respeitou prazos de entrega)

 • organizada? (manteve seu material em ordem)

 • atenta? (ouviu os demais com respeito e interesse)

 • participativa? (contribuiu com sugestões)

 • colaborativa? (auxiliou os colegas)

 • proativa? (antecipou necessidades e buscou soluções)

A utilização desses Quadros de Avaliação possibilita o registro de dados específicos do processo como um 
todo e de cada estudante em particular, em seus vários aspectos qualitativos.
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O volume único de projetos integradores da área  

de Matemática e suas Tecnologias

Estrutura e organização deste volume único e de cada projeto integrador

Este volume único é composto de seis projetos integradores. Esses projetos são voltados à área de conhecimen-

to de Matemática e suas Tecnologias e propõem-se a explorar conceitos matemáticos articulando-os à outras áreas 

do conhecimento de modo integrado para a realização de um propósito. Tudo isso à luz de quatro temas integrado-

res: STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), Protagonismo juvenil, Midiaeducação e Mediação 

de conflitos. Cada um desses temas integradores será descrito e comentado, individualmente, mais adiante.

Cada projeto integrador segue uma mesma estrutura composta de Abertura, com questão geradora; e Introdu-

ção, com objetivos e justificativa do projeto, bem como indicação das Competências Gerais, Competências Espe-

cíficas e habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias da BNCC que são favo-

recidas por meio do trabalho com o projeto em questão e descrição breve do plano de 

ação de desenvolvimento das etapas.

A questão geradora é desdobrada e desenvolvida na exploração das etapas do projeto.

A progressão das etapas segue uma cadência por meio da qual são propostas ati-

vidades que abarcam situações que exigem a mobilização de conhecimentos e prá-

ticas de mais de um campo do saber, com base em uma diversidade de estratégias 

didáticas, individuais e coletivas (grupos e turma toda).

Cada etapa representa um estágio necessário que coopera para a conclusão do 

projeto e a realização do produto final.

São apresentadas indicações de leituras e sugestões de textos complementares, de 

vídeos, de áudios e de pesquisas com acesso on-line, que contribuem para a proble-

matização e o encaminhamento dos temas abordados nos projetos diluídos ao longo 

de cada projeto, no boxe Fica a dica!

A apresentação do produto final também é ele-

mento que faz parte da composição de cada um dos 

projetos integradores deste volume único. O produ-

to final de cada projeto está relacionado à questão 

desafiadora, envolvendo a conclusão dele.

A indicação do material necessário para a realiza-

ção das atividades nas etapas é delineada no boxe 

Nesta atividade, você vai precisar de:; já o boxe 

Neste projeto, você estudou que... envolve uma sín-

tese de conceitos abordados anteriormente no pro-

jeto que devem ser revisitados naquele momento.

4 A Ponte Giratória de Recife foi uma grande inovação para a época, em razão de seu mecanismo 
que permitia a passagem de embarcações. Em duplas, pesquisem mais essa ponte e elaborem um 
desenho ou esboço de como seria uma ponte giratória construída por vocês. 

 Atentem para as características que essa ponte deve ter: Quando a es-trutura estiver fechada, como garantir que não haja um espaço entre as partes dela? Como vocês fariam para que a ponte fosse segura para os veículos e pedestres quando estivesse aberta? Em que aspectos a ponte construída por vocês seria diferente da Ponte Giratória?

Tanto nas artes plásticas como na engenharia, a elaboração de esboços é um importante passo na criação de 

qualquer obra. O esboço também permite que outra pessoa continue o trabalho, como aconteceu no caso de uma 

ponte na Noruega (acima, à esquerda). O artista norueguês Vebjørn Sand iniciou em 1997 o projeto de construção 

dessa ponte tendo por base um esboço de Leonardo da Vinci (1452-1519), reproduzido acima, à direita. A construção 

da ponte foi concluída em 2001. Fotografia de 2009. 

FICA A DICA!

A ponte de Vebjørn Sand, na qual foram empregados materiais modernos, como o aço, é uma adaptação da 

idealização de Da Vinci. Entretanto, em 2019, um grupo de cientistas criou um protótipo da ponte em escala 

e exatamente como concebida originalmente: ela se sustentaria por si mesma sob a força da gravidade, sem 

uso de argamassa ou prendedores para manter os blocos de pedra unidos! Leia mais sobre isso no artigo 
“Cientistas reproduzem ponte projetada por Leonardo da Vinci em 1502”. Disponível em: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/10/cientistas-reproduzem-ponte-projetada-por-
leonardo-da-vinci-em-1502.html. Acesso em: 19 dez. 2019.

Guarde todos os 
esboços que fizerem 
para adicionar ao 
seu processofólio!

Apesar de aparecerem frequentemente nos nossos diálogos do cotidiano, muitas vezes usamos os termos 

“ponte” e “viaduto” de maneira intercambiável. No entanto, esses dois termos têm significados distintos.Pontes e viadutos são estruturas consideradas no meio técnico como Obras de Arte Especiais 
(OAEs) e possuem a função de transpor obstáculos. Quando esses obstáculos são, por exemplo, cur-
sos de água, lagos e regiões sobre o mar, essas estruturas são denominadas pontes e, quando trans-
põem ruas, rodovias, avenidas, ferrovias, áreas secas, entre outros, são chamadas de viadutos.PONTES e viadutos: Entenda os principais problemas apresentados pelas estruturas e como é possível preveni-los e 

solucioná-los. Instituto de Pesquisas Tecnol—gicas, São Paulo, 7 jan. 2019. Disponível em: 
www.ipt.br/noticia/1475-pontes_e_viadutos.htm. Acesso em: 13 nov. 2019.
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Não escreva no livro.

15

Análise dos dados
Nesta fase, você e os colegas de grupo devem analisar e interpretar os dados apresentados nas ta-

belas e nos gráficos que criaram na fase anterior. O objetivo é obter conclusões sobre a pesquisa. 

Verifiquem, por exemplo, se o público-alvo que tinham delineado no início da pesquisa realmente tem 

interesse no produto ou serviço que motivou a pesquisa, quantos reais eles estão dispostos a pagar 

por esse produto ou serviço, por quais canais eles costumam comprá-los, com quais redes sociais eles 

costumam interagir, etc.

12  Os gráficos a seguir mostram alguns resultados obtidos na pesquisa que foi realizada usando o 
questionário apresentado na página 89. 

Não escreva no livro.

Registre, do modo que preferir, as conclusões a que você e o grupo chegaram sobre a pesquisa e as 
dificuldades encontradas durante a realização dela. Além disso, guarde as tabelas ou os gráficos que 
criaram na fase de apresentação dos dados.

PROCESSOFÓLIO

a) De acordo com os dados apresentados no gráfico 1, responda: Qual é a faixa etária cuja maioria dos 

participantes da pesquisa respondeu que comeria em um restaurante que oferecesse comida sem 

glúten e sem ingredientes de origem animal?
b) Observe o gráfico 2 e responda: Se essa empresa pretendesse divulgar informações sobre o restau-

rante nas redes sociais, ela conseguiria atingir o público interessado no restaurante? 
13  Agora, reúna-se com os colegas de grupo para analisar e interpretar os dados obtidos na pesqui-

sa que realizaram. Identifiquem informações que sejam relevantes para elaborar a proposta de 
campanha. Por exemplo:

 Se o público-alvo que tinham delineado no início da pesquisa tem interesse no produto ou serviço. 
 Se uma campanha nas redes sociais conseguiria atingir o público-alvo. 

Gráfico 1
Gráfico 2
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 Faixa etária 3 comeria em um restaurante que oferece comida sem glúten e sem ingredientes de origem animal
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Elaborado com fins didáticos.
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As informações apresentadas no gráfico da página anterior são do período de 2007 a 2014. Para en-

tender nossa realidade, entretanto, precisamos ter dados atualizados ou uma estimativa do que pode 

ocorrer nos próximos anos.

Assim, vamos fazer uma análise dos dados que temos e estimar a quantidade de agrotóxicos que será 

comercializada nos anos seguintes com a ajuda de uma planilha eletrônica? 

8  Na planilha eletrônica, faça o que se pede a seguir. 

a) Digite nas células de uma coluna os anos apresentados no gráfico 

da página anterior, em ordem crescente, de cima para baixo. De-

pois, na coluna imediatamente à direita, digite a quantidade, em 

quilogramas, de agrotóxicos comercializados no respectivo ano. 

b) Selecione os dados que acabaram de ser digitados e, usando a 

ferramenta “gráfico”, insira um gráfico de dispersão.

c) Clique com o botão direito do mouse sobre um dos pontos do 

gráfico e selecione a opção “inserir linha de tendência”. Depois, 

na categoria “tipo”, escolha a opção “linear”.

A linha de tendência em um gráfico de dispersão mostra, como já diz o próprio nome, uma tendência 

da relação entre as variáveis representadas nos eixos vertical e horizontal. Nesse caso, o conjunto de 

dados será utilizado como parâmetro para criar uma reta que mais se adapte a ele. É importante estar 

ciente de que a linha de tendência não representa os dados. Essa linha poderia ser uma curva se utili-

zássemos outros métodos nesse processo.

Dependendo da planilha eletrônica utilizada, é possível que a quantidade, em quilogramas, de agrotóxicos 

comercializados apareça como 1.2E109, que indica 1.2 ? 109.

Nesta atividade, você vai precisar de:

 dispositivo eletrônico com planilha eletrônica.
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Não escreva no livro.
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A avaliação ao longo da execução de cada etapa 

é orientada pelo boxe Processofólio e, ao término 

do projeto, pela seção Avaliação.

A ideia de Processofólio é de Howard Gardner 

(1966–1971), psicólogo que criou a teoria das Inteli-

gências Múltiplas, e difere de um portfólio, pois con-

siste no registro de todos os momentos do processo 

criativo, de tudo que deu certo e até mesmo de tudo 

que deu errado durante o desenvolvimento de cada 

projeto. Por exemplo, enquanto em um portfólio são 

adicionadas apenas as artes finalizadas de um proje-

to, no processofólio são adicionados também todos 

os esboços ou esquemas que levaram àquele produto.

AVALIAÇÃO

O projeto As redes sociais e a divulgação de produtos ou serviços possibilitou que você e os colegas 

criassem uma campanha para ajudar um empreendedor do bairro onde moram a divulgar um produto 

ou serviço nas redes sociais. Agora, vamos fazer uma avaliação de como foi o desenvolvimento desse 

projeto.

Retome seu processofólio, relendo os relatos, observando os esboços, os esquemas e outros mate-

riais que tenha incluído nele. Depois, responda às seguintes questões:

 Relembre o que você respondeu quando leu a questão geradora. A sua resposta seria a mesma agora? O 

que mudou?

 Consulte o processofólio: Quais atividades auxiliaram mais na criação da campanha?

 Quantos empreendedores tiveram interesse em participar do projeto? E quantos deles continuaram até o 

final do projeto?

 Como você e os colegas poderiam ter melhorado a divulgação inicial do projeto?

 As ferramentas utilizadas durante a criação da campanha foram suficientes? Que outras ferramentas você 

teria utilizado?

 Se você pudesse refazer uma etapa, qual delas você refaria e por quê?

 Você aprendeu coisas novas sobre marketing e mídias sociais? Se sim, o quê? Como foi essa experiência?

 Você conseguiu expor as suas ideias durante a produção da campanha?

 Você teve dificuldade em alguma etapa? Qual foi a mais difícil para você? E a mais fácil?

 Entre as campanhas criadas, de qual você mais gostou? Por quê? 

 A campanha de que você mais gostou foi publicada?

 Em que situações você poderia aplicar os conhecimentos que adquiriu neste projeto?

 Você gostaria de ser um empreendedor? Se sim, em que este projeto poderia ajudá-lo nessa jornada?

 Liste uma ou mais características de cada colega de grupo que favoreceram o desenvolvimento deste pro-

jeto.

 Se você pudesse indicar uma característica para melhorar o desempenho de cada um dos colegas, qual 

seria? Por que a indicaria? 

 Em quais momentos do projeto você teve oportunidade de ensinar algo novo a algum de seus colegas? 

Como foi essa experiência? 

Cienpies Design/Shutterstock
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ETAPA 6
 Cada mídia social, uma linguagem

Imagine que você vai contar uma boa notícia para seus responsáveis, para seus amigos e para 
alguém que você acabou de conhecer. Você a contaria da mesma maneira para todos eles?É muito provável que, mesmo sem perceber, você mudasse a maneira de contá-la dependendo 
do público e da forma como seria contada. Pessoalmente ou por telefone, você pode fazer pau-
sas e gestos, enquanto por escrito você pode usar imagens, emojis e exclamações, entre outros 
recursos. 

1  Observe a imagem ao lado. Que informação essa imagem transmite para você? Crie uma le-genda para essa imagem.
Para efetivamente atingir um público e transmi-tir uma mensagem é importante conhecer quem vai receber essa mensagem e as características do meio em que ela será propagada.

Neste projeto, você usará mídias sociais para divul-gar um produto ou serviço. Cada uma dessas mídias tem sua própria linguagem e sua finalidade e, por isso, comunica uma informação de uma maneira di-ferente das outras mídias. 

Não escreva no livro.

Neste projeto, você estudou que...

Mídia social é uma plataforma utilizada para disseminar conteúdo produzido por pessoas (incluindo 
empresas), possibilitando o compartilhamento de opiniões, ideias, experiências e perspectivas.Rede social é um tipo de mídia social no qual as pessoas interagem, estabelecem conexões e laços 
sociais que ganham complexidade e são modificados a cada pessoa que conhecemos e com quem 
interagimos. 

2  Escreva a principal característica de cada um dos formatos de conteúdo listados abaixo. De-
pois, compare suas respostas com as dos colegas.
 vídeo

 áudio
 imagem

 texto
3  Agora, em dupla, listem as mídias sociais que vocês conhecem e indiquem sua característica 

principal.

4  Agrupe, com os colegas de turma, as mídias sociais listadas por vocês no item anterior de 
acordo com sua característica principal e indique quais formatos de conteúdo são mais ade-
quados para cada mídia social.

5  Agora, em dupla, façam um esquema, um fluxograma ou outro recurso que preferirem para 
representar o agrupamento que fizeram na atividade anterior.
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Glossário e Você sabia? são outros bo-
xes que compõem os projetos deste volume 
e, respectivamente, tratam de apresentar 
o significado de alguns termos e mencionar 
curiosidades ou informações complemen-
tares ligadas ao assunto do projeto e indi-
car dicas e lembretes para os estudantes.

Ícones ao longo deste volume único indicam as 
possibilidades de interação, como em dupla, em gru-
po e com a turma toda.

Para você há um ícone especial que indica ativida-
des de depuração do projeto. Segundo Nilbo Ribeiro 
Nogueira (2008), depuração é uma etapa importan-
tíssima da Aprendizagem Baseada em Projetos, mas 
que poucos professores realizam. Depurar significa 
“melhorar”. No caso do trabalho com projetos nesta 
obra, o ícone depuração indica questionamentos pro-
vocadores ou momentos em que os estudantes são 
convidados a refletir se o projeto está seguindo o pla-
nejamento, se é possível eles fazerem mais ou me-
lhorarem a atuação e as ações desenvolvidas por eles 
na execução e participação do projeto.

Os temas integradores dos projetos deste volume único

STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática)

Fase de testes

Agora que o seu protótipo foi construído, você e os colegas po-

derão testar a resistência dele. Mas, antes disso, devem testar a 

resistência do primeiro protótipo, o qual foi construído a partir 

das instruções da página anterior.

Com a ajuda do professor, escolham um lugar seguro para rea-

lizar o teste e providenciem 6 tijolos. 

Para testar a resistência do primeiro protótipo, apoiem a estru-

tura sobre dois tijolos, conforme mostrado na imagem a seguir. 

Depois, coloquem suavemente um tijolo por vez sobre a parte 

superior do protótipo.

8  O que aconteceu depois que vocês colocaram os quatro tijolos sobre a estrutura? Ela suportou o 

peso dos tijolos?

9  Caso o protótipo tenha suportado a massa dos quatro tijolos, adicionem mais um tijolo à pilha. 

E, se ele suportar, adicionem mais um, e assim por diante, para verificar qual é a quantidade de 

tijolos que ele consegue suportar antes que a estrutura colapse. 

 A massa de quantos tijolos esse protótipo suportou?

Além do teste apresentado, existem outros 

tipos de teste de resistência. Quando a par-

te superior do protótipo de ponte é curva, 

pode-se, por exemplo, colocar outro tipo de 

material sobre a estrutura ou, até mesmo, 

uma pessoa pode subir sobre ela para tes-

tar sua resistência.

10  Pesquisem outros tipos de teste de re-

sistência para protótipos de ponte de 

palitos de sorvete. Depois, compartilhem 

com a turma as informações obtidas.

11  Reúna-se com os colegas de grupo 

para, com a ajuda do professor, fazer 

o teste de resistência do protótipo de 

ponte que vocês construíram na ativi-

dade 7.

12  O protótipo de ponte que vocês cons-

truíram suportou a massa de quantos 

tijolos?
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Teste de resistência de protótipo de ponte.

Em seu processofólio, registre como preferir todo o processo de criação e teste do protótipo da ponte que 

construíram. Adicione também os esboços do protótipo construído nesta etapa.

PROCESSOFÓLIO

7  Com base nas instruções apresentadas, agora vocês já podem construir o protótipo da ponte que 

esboçaram anteriormente. Lembrem-se de que vocês devem providenciar os materiais necessá-

rios para a construção.

12. Agora, você deve unir a estrutura que 

será a base do protótipo com uma 

das estruturas da parte lateral. Para 

isso, segure as duas estruturas con-

forme mostrado na imagem ao lado: 

a estrutura da parte lateral deve for-

mar um ângulo reto com a estrutura 

da base. Depois, enrole firmemente a 

fita adesiva ao redor dos palitos das 

duas estruturas para uni-las.

Use mais cola ou fita adesiva caso ache 

que o protótipo não está suficiente-

mente firme.

13. Repita o passo anterior para unir a 

outra estrutura lateral à estrutura da 

base.

14. Agora, você deve unir a estrutura da 

parte superior às demais, conforme 

mostrado na imagem ao lado. Lem-

bre-se de enrolar firmemente a fita 

adesiva ao redor dos palitos.
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11. Depois de realizar os passos 6 a 10, 

você deve obter duas estruturas como 

as mostradas na imagem ao lado. A 

estrutura da parte superior terá três 

quadrados, seis triângulos retângulos 

e três triângulos isósceles. Já a estru-

tura da parte inferior terá quatro qua-

drados, oito triângulos retângulos e 

quatro triângulos isósceles.
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Não escreva no livro.

40

41

Criação do perfil da empresa nas redes sociais e publicação da campanha

Caso o empreendedor tenha aprovado a campanha, mas não tenha uma conta da empresa na rede 

social escolhida por ele, será necessário criá-la. Para isso, você e o grupo deverão verificar previa-

mente como criar o perfil de uma empresa nas redes sociais escolhidas para auxiliar o empreendedor.

Cada rede social tem um procedimento específico, mas basicamente em todas é preciso:

 indicar o nome da empresa. Em algumas redes sociais, po-

de-se escolher dois nomes diferentes: o principal, que apa-

rece no perfil, e outro secundário, que é usado nas menções 

(acompanhado da arroba);

  escolher uma imagem para o perfil que comunique a identidade 

da empresa. Utilizar preferencialmente o logotipo da empresa;

 escrever uma breve descrição da empresa que pode conter os 

valores, a visão e a missão da empresa; 

  indicar na descrição do perfil, caso não tenha um campo espe-

cífico, e-mail, telefone e endereço da empresa, caso os tenha.

Além disso, ressaltem aos empreendedores que as publicações têm um gran-

de alcance, podendo ser visualizadas por pessoas de outros países. Por esse 

motivo, é importante informar na descrição do perfil se a empresa atende o 

Brasil inteiro ou apenas alguns estados (e indicar quais). Caso o negócio seja 

novo e o empreendedor não tenha e-commerce próprio, ele deve levar em 

consideração o valor do frete quando tiver que enviar o produto pelo correio 

ao cliente.

E-commerce: é 

um modelo de 

comércio que utiliza 

a internet como meio 

de propagação e 

finalização da compra, 

ou seja, vendas pela 

internet.
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Nesse exemplo, faltam as 

informações de contato 

da empresa. 

Nome da empresa

Nome de usuário

Imagem do perfil

Descrição do serviço

O símbolo @ (arroba) em inglês é lido 

como at, preposição que denota lugar. 

Esse símbolo costumava ser usado 

apenas em e-mails separando o nome 

do usuário do nome do servidor do 

e-mail. No entanto, hoje esse símbolo 

é usado também nas redes sociais 

para se referir a uma pessoa, grupo ou 

empresa. Exemplo: @usuário. 

VOCÊ SABIA?

103

Registre, do modo que preferir, uma síntese de tudo que nesta segunda etapa do projeto agregou a seu 

repertório pessoal estratégias de como lidar com situações conflituosas.

Aperfeiçoar nossas atitudes e desenvolver autoconhecimento também são pontos importantes que você 

deve considerar para atuar de modo engajado e exercer o protagonismo neste projeto.

PROCESSOFÓLIO

a) Com base no Gráfico 1, responda, aproximadamente, quanto dos votos, em porcentagem, recebeu 

cada local a seguir.

 Pátios  

 Sala de aula   

 Corredores   

 Quadra de esportes   

 Outros   

b) Comparando a quantidade de votos dos itens outros e quadra de esportes, podemos afirmar que a 

porcentagem de votos que o item outros recebeu corresponde a mais da metade da porcentagem 

que recebeu quadra de esporte?

c) Podemos fazer a mesma afirmação considerando os dados apresentados no Gráfico 2? Por quê?

3  Você já vivenciou alguma situação de conflito na escola que tenha lhe trazido crescimento ou 

aprendizado pessoal?

a) Procure relembrar uma situação que responda a essa questão e escreva um pequeno texto para 

explicitar o que aprendeu com essa experiência e quais comportamentos você teve para resolver a 

situação de conflito. 

b) Reúna-se com um colega e apresente o texto que escreveu no item anterior. Em seguida, eleja com 

ele, por consenso, os comportamentos que tiveram e como cada um de vocês colaborou de modo 

positivo na resolução do conflito vivenciado.

c) Agora, compartilhem com o restante da turma os comportamentos que elegeram como fundamen-

tais para que os conflitos vividos tenham sido resolvidos positivamente e trazido aprendizado e 

crescimento a cada um.

Informações obtidas em: ABRAMOVAY, Miriam (coord.). Diagnóstico participativo das violências 

nas escolas: falam os jovens. Rio de Janeiro: Flacso Brasil: OEI: MEC, 2016. p. 35.

Gráfico 2

 Locais onde ocorre mais violência na escola  

nos últimos 12 meses

Pátios

Sala de aula

Corredores

Quadra de esportes

Porcentagem de estudantes entrevistados

L
o

ca
is

Outros

11 16 21 26
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 Um panorama da saúde pública no Brasil
Saúde como direito humano
De acordo com o artigo 25o, parágrafo 1o, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH):Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a 

saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à as-
sistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios 
de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. OHCHR, 1948. Disponível em:  

www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 14 Fev. 2020.
A DUDH é um documento criado em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU) no qual 
constam trinta artigos assegurando direitos individuais do ser humano.

ETAPA 1

A ONU foi estabelecida após o final da 2ª Guerra Mundial com o intuito de promover a união e o diálogo 

entre seus Estados-membros (atualmente são 193), de modo a impedir que outras guerras de mesma 

proporção voltassem a acontecer.

VOCÊ SABIA?

Embora a saúde seja listada como direito universal de todo ser humano, o acesso às condições 
propícias para uma vida saudável ainda é um desafio enfrentado pela maioria das nações, e o 
Brasil não é exceção.

Na Constituição brasileira de 1988, os artigos 197 a 200 tratam especificamente do papel do Esta-
do na saúde de todos os cidadãos brasileiros. No artigo 196, lê-se:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro 

Gráfico, 1988. p. 33.
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ETAPA 5

 Criação de um protótipo
No decorrer deste projeto, você conheceu e teve a oportunidade de pes-quisar diferentes ações e iniciativas que buscam reduzir a quantidade de resíduos plásticos nos oceanos e diminuir o uso de plástico no dia a dia.Agora, você e os colegas de turma vão se reunir para pensarem juntos em um protótipo de equipamento ou produto que possa ser construído por vocês e vise contribuir com a diminuição de resíduos plásticos des-cartados na comunidade onde vivem. 

Antes disso, retomem as respostas das atividades 8 e 9, respectivamen-te das etapas 3 e 4 e, depois, conversem sobre possíveis protótipos que poderiam ser elaborados levando em consideração a realidade local. De-pois, reflitam sobre cada uma das ideias que tiveram levando em conta, por exemplo: se teriam impacto direto nas suas atividades cotidianas e dos moradores da comunidade onde vivem, se é possível colocá-las em prática com os recursos disponíveis, se são viáveis em virtude do tempo de implementação, etc.

Tomem o cuidado de não escolher uma ideia antes de analisar todas as 
sugestões dos colegas.

Depois de a turma chegar a um consenso sobre o tipo de protótipo que 
deseja construir, é preciso que se organizem em grupos de até quatro in-tegrantes para planejar a construção do protótipo, construí-lo e testá-lo. Cada grupo pode construir um protótipo diferente e utilizar materiais di-versos, no entanto, o protótipo deve cumprir o objetivo proposto pela tur-ma. Lembre-se de usar conceitos matemáticos na elaboração do protótipo.

1  Agora, descrevam em grupo o protótipo que desejam construir.
2  Quais conceitos matemáticos vocês pretendem utilizar na criação do protótipo?

Agora, é chegado o momento de vocês planejarem como será a cons-trução do protótipo. Para isso, realizem as atividades propostas a seguir.
3  Elaborem um esboço do protótipo, indicando, se possível, as etapas de construção. 

4  Apresentem o esboço aos outros grupos e, se necessário, façam correções ou melhorias ba-
seados nos comentários e nas sugestões dos colegas.

5  Listem o material necessário para a construção do protótipo.
6  Elaborem um cronograma, estabeleçam tarefas e indiquem o tempo necessário para cumprir 

cada uma delas. Ponderem, por exemplo, se estão prevendo: se alguma tarefa está sobreposta a outra;
 se há recursos para colocar as ações em prática;
 se há integrantes do grupo que se enquadram melhor para contribuir em cada tarefa.

Lembre-se da 
importância da 
argumentação. 
Cuide para que as 
opiniões de todos 
sejam respeitadas, 
mesmo que sejam 
divergentes.

Persistência é um 
aspecto importante 
ao criar um projeto 
ou um protótipo. 
Thomas Edison é 
um grande exemplo 
disso. Ele iniciou em 
1831 suas tentativas 
de construir um 
protótipo funcional 
de lâmpada 
incandescente. 
Estima-se que ele 
chegou a fazer mais 
de mil tentativas até  
finalmente conseguir 
desenvolver uma 
lâmpada que acendia 
e permanecia acesa 
por um tempo 
limitado.

VOCÊ SABIA?

Não escreva no livro.
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STEAM é um acrônimo, isto é, uma palavra com-
posta pelas letras iniciais do nome de cada uma das 
partes sucessivas de uma locução. STEAM é um acrô-
nimo em inglês, que se refere a Science, Technology, 
Engineering, Arts, and Mathematics (Ciência, Tecno-
logia, Engenharia, Arte e Matemática).

STEAM é um tema que trabalha de modo integrado 
esses cincos campos do saber, estimulando a criati-
vidade dos estudantes durante a investigação e a re-
solução de problemas e favorecendo o pensamento 
crítico, o diálogo e a colaboração.

No âmbito da área de Matemática, esse eixo favo-
rece os estudantes no acesso a recursos matemáti-
cos, como medir, calcular, analisar dados, etc., rela-
cionando-os à investigação e à resolução de problemas 
que levam à construção de protótipos dessa possível 
solução.
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Protagonismo juvenil

Um dos autores mais conhecidos que se tem como referência em relação ao conceito de Protagonismo juve-

nil no Brasil, a partir da década de 1990 até o momento, é Antonio Carlos Gomes da Costa (1949-), que desenvol-

veu uma nova prática educativa com jovens. A definição desse autor para esse conceito é:

Protagonismo	juvenil	[...]	é	a	participação	do	adolescente	em	atividades	que	exploram	o	âmbito	de	seus	inte-

resses	individuais	e	familiares	e	que	podem	ter	como	espaço	a	escola,	a	vida	comunitária	[...]	e	até	mesmo	a	so-

ciedade	em	sentido	mais	amplo,	através	de	campanhas,	movimentos	e	outras	formas	de	mobilização	que	trans-

cendem	os	limites	de	seu	entorno	sociocomunitário.

COSTA,	Antonio	Carlos	Gomes	da.	Protagonismo juvenil:	adolescência,	educação	e	participação	democrática.	 

Salvador:	Fundação	Odebrecht,	2000.	p.	176.

O objetivo da Educação matemática crítica é 

fazer com que os estudantes relacionem aspectos 

sociais e considerações acerca dos conteúdos 

matemáticos estudados para que reconheçam a 

aplicabilidade deles na rotina que os cerca, os in-

teresses e pressupostos implícitos nos conteú-

dos, etc. Essa proposta vai ao encontro deste te-

ma integrador, Protagonismo juvenil, na medida 

em que, conforme já mencionado anteriormente, 

Ole Skovsmose (2001) considera os projetos co-

mo atividades de investigação por meio das 

quais os estudantes de modo protagonista so-

lucionam uma questão, buscando na realidade 

respostas e esclarecimentos para ela; para isso, 

eles tomam decisões de maneira autônoma e 

responsável.

Midiaeducação

Segundo Maria Luiza Belloni (2009), Midiaeducação corresponde à “educação para as mídias, cujos objetivos 

dizem respeito à formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as tecnologias de informação e comuni-

cação [...]” bp. 12).

ETAPA 7

Acompanhando o exemplo anterior, é possível compreender que pesquisas e análises de dados po-

dem contribuir para que planejamentos sejam reestruturados e ações tomem novos rumos para que 

os objetivos continuem sendo alcançados.
Ainda vale ressaltar que medidas tomadas no exemplo anterior também contemplam hábitos susten-

táveis. Com a nova organização do plantio, o uso de agrotóxicos foi menor, já que se reduziu o número 

de insetos, fungos e bactérias. 

Dessa mesma maneira, vocês devem prosseguir no desenvolvimento da proposta. Caso percebam que 

estão se distanciando dos objetivos traçados no começo, façam uma pausa, reúnam-se e replanejem.
Verifiquem os motivos que estão atrapalhando o andamento da proposta de ação, usem os dados 

obtidos para analisar os pontos frágeis e retomem a execução fazendo os ajustes necessários.Caso as fases estejam transcorrendo conforme o previsto, prossigam anotando tudo o que for rele-

vante para facilitar a apresentação dos resultados.
Façam registros variados durante todo o processo. Por exemplo, vocês podem colher imagens que 

mostrem o ambiente antes das intervenções propostas, para que depois possam ser comparadas com 

imagens que mostrem a mudança positiva que a realização do projeto permitiu. Observem a seguir 

um exemplo de documentação como essa de um projeto de compostagem.

 Considerações e resultado do projeto
Apresentando o resultado aos colegas
Como você acha que as pessoas verificam se uma tarefa que elas se propuseram a fazer foi bem-
-sucedida? O que você acha que é mais importante: o resultado ou o desenvolvimento de um 
projeto?

Nesse momento, os projetos de to-
dos os grupos já foram postos em 
prática. Dependendo dos objetivos 
de cada um dos projetos e da pro-
posta de implementação, possivel-
mente alguns já se encerraram, ou-
tros estão acabando e ainda deve 
haver aqueles que percorrerão um 
caminho mais longo até o desfecho.

Então, vamos aproveitar a oportuni-
dade e fazer considerações que en-
volvem todas as etapas percorridas 
até aqui. Para isso, é importante que 
cada um de vocês compartilhe as 
experiências vivenciadas e continue 
fazendo registros, pois, após essas 
considerações, vocês vão estruturar 
e apresentar os resultados à comu-
nidade.

1  Para que seja possível ter um panorama da situação de cada um dos projetos, sigam o roteiro 
abaixo e apresentem os resultados aos colegas de turma da maneira que preferirem.  Qual é a situação atual do projeto? Já está terminado? Ainda restam coisas para terminar? A 

ação resultante do projeto é contínua e, por isso, ainda será desenvolvida por um longo tempo?
 Qual foi a principal dificuldade na realização do projeto feito pelo grupo? Considerem todas as 

etapas para responder, desde o planejamento até a execução. Em algum momento o projeto teve de ser revisto e readequado aos imprevistos que surgiram?
 Para alcançar o objetivo do projeto de vocês é importante a participação das pessoas da comu-

nidade? Autoridades e órgãos públicos contribuíram com o projeto? O desenvolvimento do projeto favoreceu mudanças positivas na comunidade? As intervenções 
foram suficientes para tornar a comunidade sustentável ou ainda há pontos que devem ser tra-
balhados nesse sentido?

 Como cada integrante do grupo se sentiu em relação à realização do projeto? Vocês conse-
guiram reconhecer de alguma maneira que a participação de cada um pôde gerar impactos 
positivos na comunidade onde vivem?

Além de conversarem sobre essas questões, sintam-se à vontade para contar aos colegas tudo o 
que consideram relevante sobre as experiências que tiveram ao realizar o projeto.

Se possível, obtenham depoimentos de moradores, autoridades responsáveis e integrantes do seu 

grupo que possam dizer como a implementação da proposta influenciou seu cotidiano. Dependendo 

da extensão da proposta, guardem qualquer tipo de repercussão, como notícias e postagens em re-

des sociais.

Toda documentação é muito importante, pois poderá servir de material de estudo para novas propos-

tas e pesquisas que envolvam o tema escolhido por vocês.

Por exemplo, no projeto de compostagem da subprefeitura de São Mateus (SP), restos de alimentos de feiras livres 

e podas de árvores são recolhidos e depositados em canteiros de compostagem. Depois de algum tempo, a matéria 

orgânica se transforma em adubo orgânico, rico em nutrientes, que é doado para pequenos agricultores da região.

1

2

Agora que a proposta de ação começou a ser executada, registre como está sendo sua participação, se 

você encontrou alguma dificuldade, como o grupo tem lidado com a comunicação, como todos estão se 

organizando para documentar a execução. Caso seja possível observar alguns resultados, registre suas 

impressões sobre eles.

Escreva sobre possíveis alterações que você apresentaria para a proposta nesse momento ou sobre pontos 

positivos que merecem ser destacados. Inclua também os registros que fizeram durante o processo, como 

imagens e depoimentos.

PROCESSOFîLIO

A apresentação dos resultados pode ter o formato que preferirem. 
Vocês podem usar, por exemplo, cartazes, esquemas e outros recursos visuais.
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Não escreva no livro.
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ETAPA 7

 Escolhendo a rede social ideal para o projeto

Você já procurou mais informações sobre um produto após ter tido contato com a propaganda 

dele? E você já comprou um produto ou contratou um serviço que não conhecia por causa da 

propaganda? 

As redes sociais têm papel cada vez maior na divulgação de produtos e serviços. Empresas, e até 

mesmo entidades públicas, têm feito campanhas de sucesso com alto índice de engajamento dos 

usuários. Observe dois exemplos de postagem da Prefeitura da cidade de Curitiba, no Paraná, nas 

redes sociais.

6 Forme um grupo de até 4 integrantes. 

Cada grupo receberá uma frase com uma 

informação diferente e deverá utilizar di-

ferentes linguagens para repassar a men-

sagem de maneira criativa de acordo com 

as restrições abaixo. Se necessário, procu-

re informações complementares sobre o 

assunto.

a) Reescrevam a frase em um texto de até 

140 caracteres, sem usar a frase original.

b) Criem um texto de 300 a 600 caracteres 

sobre o assunto, indicando pelo menos 

uma fonte de consulta ou de leitura com-

plementar.

c) Gravem um áudio de até 1 minuto.

d) Gravem um vídeo de até 1 minuto.

e) Criem um desenho e fotografem-no.

f) Fotografem a si mesmos ou objetos.

7  Foi possível repassar a informação usando todos os formatos indicados? 

Apresente os conteúdos criados na atividade anterior para o restante da 

turma e verifique. Depois, crie um texto justificando os resultados.

8  Em algumas redes sociais, hashtags têm um papel fundamental em au-

mentar o engajamento dos usuários, pois facilita a pesquisa de posta-

gens por palavras-chaves, permitindo que as pessoas que se interessam 

pelo assunto encontrem a postagem.

 Retome os conteúdos que você e os colegas criaram na atividade 6 e 

criem, juntos, duas hashtags para o assunto. Não se esqueça de justificar 

as escolhas complementando o texto que você criou na atividade anterior.

9  Agora, vocês vão publicar alguns dos trabalhos criados na atividade 6.

a) Escolham duas ou três redes sociais e, com o auxílio do professor, criem 

um perfil ou uma conta da turma.

b) Retomem os resultados da atividade 5 e selecionem quais conteúdos criados na atividade 6 serão 

usados em cada rede social.

c) Publiquem um conteúdo de cada grupo em cada perfil criado. Se a rede social comportar o uso de 

hashtags, use as que você criou na atividade anterior na publicação.

Não escreva no livro.

Reúna no processofólio as mídias (ou cópias delas) criadas na atividade 4, assim como os rascunhos ou as 

versões alteradas, e as cópias das publicações realizadas na atividade 7.

PROCESSOFÓLIO

A Prefeitura de Curitiba apresenta informações importantes 

aos usuários, como o horário de funcionamento no feriado 

e a finalização de projetos públicos. Além disso, no perfil 

em outra rede social, a Prefeitura também compartilha 

fotografias de usuários enaltecendo as belezas locais.

1  Pesquise exemplos de sucesso do uso publicitário das redes sociais.

2  Junte os exemplos pesquisados por você com os exemplos do restante da turma. Juntos, classifi-

quem-nos por tipo de rede social usada. Depois, comparem as características das empresas, dos 

produtos ou dos serviços.

3  Com base nos resultados da atividade anterior, criem hipóteses para justificar o sucesso de cada 

campanha, relacionando o tipo de produto, o público-alvo e sua relação com a rede social escolhida.

Não escreva no livro.

FICA A DICA!

Para saber como potencializar as vendas com as redes sociais, leia a seguinte reportagem: https://

g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/11/17/influenciadora-

digital-da-dicas-de-como-potencializar-suas-vendas-com-as-redes-sociais.ghtml. Acesso em: 25 nov. 2019.
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Por exemplo, a fotografia acima poderia ser usada para 

passar a seguinte informação: “Fazer trilhas possibilita 

conhecer novos lugares, entrar em contato com a natureza e 

contribui para a melhora na qualidade de vida.”.

Hashtags: palavras 

ou frases curtas 

escritas após o 

símbolo cerquilha (#) 

usado como palavra-

chave que direciona 

o usuário a uma 

página de postagens 

relacionadas ao 

mesmo tema. 

Exemplos: 

#produtosnaturais, 

#promocao, 

#modamasculina.

Guarde todos os 

rascunhos e versões 

dos conteúdos 

que você criou 

para adicionar ao 

processofólio.
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Materiais A+

Para saber mais a respeito das habilidades que 

estão envolvidas no processo de educação midiá-

tica, segue sugestão de link para leitura:

 • Habilidades da Educação midiática. Disponível 

em: https://educamidia.org.br/assets/pdf/

Educamidia_Habilidades.pdf. Acesso em: 19 

dez. 2019.

Será que as mídias tecnológicas podem colaborar 

com o ato pedagógico da Educação matemática? 

Segundo Ole Skovsmose b2001), sim, pois, para esse 

autor, a maioria das sociedades se organiza também 

com base na tecnologia e, por isso, é significativo 

“reconhecer e interpretar a matemática como ativi-

dade social [...] o conhecer reflexivo tem de ser de-

senvolvido para dar à alfabetização matemática uma 

dimensão crítica” bp. 118).

ORIENTA«’ES GERAIS
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Mediação de conflitos

A mediação está presente no mundo desde o início da 

existência dos grupos sociais. As palavras mediação e con-

flito se originam do latim: mediação vem de mediare, que 

significa “intervir, estar no meio”; e conflito é proveniente 

de conflictus e indica “embate, discussão, desordem”.

Mediação é um processo de resolução pacífica de con-

flitos em que uma pessoa, imparcial e independente, com 

a necessária capacitação, facilita o diálogo entre as partes 

para que melhor entendam o conflito e busquem alcançar 

soluções criativas e possíveis.

Para fins didáticos e maior aproximação da realidade de 

vida dos estudantes, o enfoque dado à mediação é no am-

biente escolar em prol da construção de uma cultura de paz na sociedade, fruto de uma educação integral. 

Além do ambiente escolar, outras áreas em que a mediação atua são: administrativa, ambiental, cível, de con-

sumo, empresarial, familiar, internacional, penal, trabalhista, entre outras.

A Matemática favorece o trabalho com esse tema integrador com base em um olhar sob a perspectiva de al-

guns aspectos da Teoria dos Jogos que são apresentados neste volume único.

Material digital: videoaulas

Esta obra é acompanhada por seis videotutoriais, um para cada projeto integrador, que compõem o Material 

Digital do Professor. Os videotutoriais têm caráter complementar, apresentando as principais características 

de cada projeto, como objetivos, justificativas, abordagem teórico-metodológica e as Competências Gerais da 

BNCC e Competências Específicas da área de Matemática e suas Tecnologias trabalhadas no projeto.

Outras indicações de leituras

Aprendizagem Baseada em Projetos, de Willian N. Bender. Editora Penso (2014).
Bender oferece diretrizes práticas para implementar a Aprendizagem Baseada em Projetos no Ensino Fundamental e Mé-
dio. E apresenta como, aplicando uma estrutura de ensino ativa e interdisciplinar, a Aprendizagem Baseada em Projetos 
enriquece o processo de construção de conhecimento e o torna dinâmico e instigante.

A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento, de Edgar Morin. Editora Bertrand (2009).
Edgar Morin defende que o desenvolvimento do pensamento passe por uma reforma por meio do ensino transdisciplinar, 
pois somente desse modo serão formados cidadãos solidários, éticos e globais, capacitados para enfrentar os desafios dos 
tempos atuais.

A organização do currículo por projetos, de Fernando Hernández e Montserrat Ventura. Editora ArtMed (1999).
Nesse livro o educador espanhol Fernando Hernández afirma que “todas as coisas podem ser ensinadas por meio de proje-
tos, basta que se tenha uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto”.

O paradigma emergente e a prática pedagógica, de Marilda Aparecida Behrens. Editora Vozes (2005).
A proposta de uma ação pedagógica fundamentada na produção do conhecimento valoriza a aptidão em analisar, refletir, 
formar argumentos e sistematizar o conhecimento. Essa mudança paradigmática tem alicerce em uma visão sistêmica do 
ensino com pesquisa, pois essa ligação resulta em uma prática pedagógica voltada a encarar os desafios da sociedade atual.

O ensino de Matemática hoje: enfoques, sentidos e desafios, de Patricia Sadovsky. Editora Ática (2007).
Pensar em como dar sentido novo à construção de saberes matemáticos nos estudantes é a principal temática abordada 
nesse livro.

Medo e ousadia: o cotidiano do professor, de Paulo Freire e Ira Shor. Editora Paz e Terra (2014).
“Se os professores ou os alunos exercessem o poder de produzir conhecimento em classe, estariam então reafirmando seu 
poder de refazer a sociedade” (FREIRE, 1986, p. 21). Freire e Shor, nesse livro, enfatizam a importância e o poder da cons-
trução colaborativa do conhecimento.

Mentalidades matemáticas, de Jo Boaler. Editora Penso (2018).
Nesse livro, a autora apresenta alguns motivos pelos quais a Matemática erroneamente tornou-se pouco atraente para os 
estudantes. Apoiada em uma pesquisa aprofundada, a autora discorre como professores, gestores e pais podem auxiliar 
estudantes a modificar experiências relacionadas à Matemática e desenvolver neles o interesse por esse campo do saber.

Mais indicações de referências bibliográficas comentadas, você encontra ao longo destas Orientações didá-

ticas, tanto nas orientações gerais quanto nas específicas.

A mediação de conflitos como método específico na resolução de problemas nas mais diversas áreas, 

como administrativa, ambiental, empresarial, familiar, internacional, penal, trabalhista, entre outras, 
ganhou força aqui no Brasil com a aprovação de Lei n. 13 140, de 26 de junho de 2015, que trata da 
mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias.

VOCÊ SABIA?

ETAPA 1

 Conflito: o que é isso?
Em nossa vida, sempre nos deparamos com conflitos que podem ser dos mais graves até os mais 
simples. Examinar cuidadosamente nosso comportamento e valores com a intenção de melhorar 
nossas atitudes e opções nos leva a reafirmar ou inutilizar posturas e posições adotadas em nossa 
maneira de agir individual e coletivamente.
Ao longo deste projeto, considerando essa perspectiva, serão propostas muitas atividades, e você 
terá de pensar, refletir, interpretar, elaborar, argumentar, seja em pares, em grupos ou até mesmo 
com a turma toda. Vamos começar!

A mudança de atitude e comportamento é algo que, na maioria das vezes, para a Filosofia, nasce do 

conflito entre nossas crenças pessoais e um saber estabelecido.Quando algo em que durante muito tempo acreditamos e até mesmo a que obedecemos é contes-

tado de alguma maneira por uma nova descoberta ou por novos desejos ou aspirações que surgem 

em nosso íntimo, é importante saber lidar com nossas percepções a fim de que obtenhamos, de 

modo natural, a compreensão de que é necessário sempre rever pontos de vista, interpretações e 

posicionamentos por causa da grande quantidade de informações com as quais a cada dia entra-

mos em contato.

A escultura que você viu na atividade 1, idealizada pelo artista Alexander Milov, representa duas pes-

soas, uma de costas para a outra, indicando que estão em conflito.O contorno do corpo deles “aprisiona” a natureza interna de cada um, simbolizada por crianças que 

tentam se tocar através das grades de metal, representando a dificuldade de interação com o outro. 

Essa dificuldade está na maioria das vezes diretamente associada à busca do entendimento de si pró-

prio e das melhores escolhas de caminhos a serem seguidos.

2  Alice no país das maravilhas, um clássico da literatura, ainda emociona e encanta leitores de todas 
as idades. Leia a seguir um trecho dessa obra.

1  Observe a escultura na fotografia a seguir e responda: Que sensações esta escultura provoca 
em você? Como você relacionaria esta obra de arte com o tema integrador deste projeto?

Não escreva no livro.

Love, escultura de Alexander Milov, escultor ucraniano, exposta em 2015 no Burning Man, grande evento de arte e cultura  

a céu aberto que ocorre anualmente no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Fotografia de 2015.

a) Você já esteve em uma situação como a de Alice: sem saber aonde ir? b) Para quem não sabe aonde ir, como é o caso da personagem Alice nesse trecho que você acabou 

de ler, qualquer caminho serve? O que você acha? Converse com os colegas sobre esses questiona-

mentos de modo vinculado ao que você já sabe a respeito do que é conflito.

O Gato deu um sorriso quando viu Ali-
ce. Parecia bem-humorado, pensou ela. Mas tinha garras muito longas e um montão de dentes, por isso ela achou melhor tratar com todo o respeito.

— Gatinho de Cheshire... — começou, timidamente, sem saber se ele ia gostar do nome, mas ele ainda sorriu mais.
“Bom, até agora, acho que ele está gos-
tando”, pensou ela.

E continuou:

— Por favor, poderia me dizer qual o caminho para eu sair daqui?
— Depende muito de para onde você quer ir — disse o Gato.

— Não importa muito para onde... — disse Alice.

CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas. Tradução de Ana Maria Machado. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. 
p. 66.

Varlamova Lydmila/Shutterstock

Não escreva no livro.

 
Reprodução/© Burning Man, 2016.
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ORIENTAÇÕES GERAISORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

 PROJETO 1  

Pontes: mais do que uma 
travessia

STEAM

Introdução

O STEAM é o tema integrador do projeto 1 deste vo-

lume único de projetos integradores da área de Mate-

mática e suas Tecnologias.

STEAM, como já foi mencionado na parte geral des-

tas Orientações Didáticas, é um acrônimo, palavra com-

posta das letras iniciais do nome de cada uma das par-

tes sucessivas de uma locução. Esse acrônimo tem 

origem nas seguintes palavras da língua inglesa: 

Science (Ciência), Technology (Tecnologia), Engineering 

(Engenharia), Arts (Arte) e Mathematics (Matemática). 

O STEAM favorece um trabalho pedagógico integra-

do, criativo e colaborativo, que se apoia na Aprendi-

zagem Baseada em Projetos, proporcionando a inte-

gração transdisciplinar de várias áreas de 

conhecimento para um objetivo comum: propor pos-

síveis soluções para problemas reais do cotidiano dos 

estudantes. 

Mas como isso se traduz na prática?

O STEAM tem foco no desenvolvimento de aspectos 

como: criatividade, imaginação e inovação; pensa-

mento crítico; comunicação e colaboração; flexibili-

dade e adaptabilidade; capacidade de lidar com dife-

rentes situações; entre outros.

Por meio desse tema integrador, os estudantes co-

meçam a desenvolver essas habilidades de forma mais 

interativa e autônoma. Constroem, fazem protótipos, 

criam, solucionam problemas e interpretam suas pró-

prias criações. Por meio dos projetos propostos, os es-

tudantes são levados a investigar possíveis soluções 

para problemas do mundo real e a descobrir, na prática, 

como aplicar os conhecimentos apreendidos nas dife-

rentes áreas que compõem o acrônimo supracitado.

Essa ideia de aprender com base na integração e na 

colaboração, tendo o estudante como protagonista na 

construção de seus próprios saberes, já é defendida há 

décadas, até mesmo por teóricos consagrados da edu-

cação, como Lev Vygotsky. Leia mais informações a 

respeito das ideias desse teórico da educação nas 

Orientações gerais, nos textos apresentados no tópico 

A Aprendizagem Baseada em Projetos.

Neste projeto integrador, são apresentadas infor-

mações sobre pontes famosas do Brasil e do mundo. 

Em seguida, os estudantes são convidados a fazer um 

reconhecimento das pontes que existem na região on-

de vivem ou nas imediações da escola em que este 

projeto estiver sendo desenvolvido.

O produto final deste projeto é um protótipo de ponte 

construído com palitos de sorvete, cola e fita adesiva. 

Esse produto final visa responder à motivação inicial do 

projeto que consta na questão geradora “Como podemos 

planejar e construir um protótipo de ponte?”.

As etapas deste projeto foram organizadas de mo-

do a revelar quatro dimensões essenciais de formação 

ao longo do trabalho desenvolvido.

A primeira delas é a dimensão pessoal: as atividades 

favorecem um trabalho de autoconhecimento e autocon-

fiança para que cada estudante reconheça, na própria 

atuação dentro do projeto, características de sua identi-

dade, expressas no modo como age e atua em grupo.

A dimensão social do projeto manifesta-se nas in-

terações sociais, tanto na escola como na comunida-

de, durante a pesquisa de pontes na região onde vivem; 

enquanto a dimensão cidadã revela-se na investigação 

dos direitos e deveres para entender melhor a impor-

tância social das pontes para as comunidades.

Por fim, toda essa demanda oferece perspectivas 

para uma dimensão profissional, pois os estudantes 

poderão reconhecer as profissões com as quais mais 

se identificam e, assim, decidir da melhor maneira pos-

sível em qual área dar continuidade aos estudos.

De modo prioritário, como este volume único de 

projetos integradores destina-se à área de Matemáti-

ca e suas Tecnologias, recomenda-se que a formação 

do professor-coordenador do projeto seja em Mate-

mática. Porém, por se tratar de um projeto de STEAM, 

as etapas requerem conhecimentos de Arte (área de 

Linguagens e suas Tecnologiasb e Física (área de Ciên-

cias da Natureza e suas Tecnologiasb. Sendo assim, 

sugerimos que o professor-coordenador tenha o apoio 

de professores dessas áreas, bem como da área de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Por isso, aconselha-se que os docentes desses cam-

pos de saber conduzam o trabalho em conjunto, tendo 

igual participação em todas as etapas. Caso isso não 

seja possível, verifique e combine previamente datas 

em que esses professores parceiros estejam disponíveis 

para trabalhar com você na mediação deste projeto.
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Essa Competência Geral indica a importância de os 

jovens, utilizando conhecimentos de diferentes áreas, 

explorarem, gerarem e combinarem ideias na 

Objetivos

 ■ Conhecer diferentes tipos de ponte no Brasil e no 

mundo e compreender sua importância geográfica 

e social.

 ■ Reconhecer elementos estruturais das pontes que 

podem se relacionar com a paisagem e os aspectos 

culturais da comunidade.

 ■ Reconhecer aspectos que devem ser considerados 

na construção de uma ponte, como o local em que 

ela será erguida, a estética da estrutura e sua re-

sistência.

 ■ Estudar os conceitos matemáticos e físicos neces-

sários para construir uma ponte de maneira segura, 

viável e visualmente atraente.

 ■ Construir e testar um protótipo de ponte utilizando 

materiais simples do dia a dia.

Justificativa

Um avanço tecnológico sem precedentes foi a mar-

ca do fim do século XX e tem sido a tônica das primei-

ras décadas do século XXI.

Com todo esse avanço, surge a dúvida a respeito da 

perenidade das máquinas, dos equipamentos, da manu-

tenção de estruturas existentes e dos projetos de novas 

estruturas, etc. Como tudo isso se dará aliando Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática?

A Ciência, a Arte e a Matemática são eternas, por-

que são expressões daquilo que é mais profundamen-

te humano: o pensamento.

A Tecnologia não pode substituir o pensamento hu-

mano, mas complementa-o e permite que o pensa-

mento científico, crítico e criativo seja mais rápido, 

mais facilmente compartilhado com outras pessoas e 

mais efetivo.

A Engenharia está sempre presente onde há pro-

gresso – desde a criação de uma simples cestaria até 

um complexo de edifícios sustentáveis – e, especial-

mente na atualidade, quando é necessário repensar 

nossa relação com o ambiente para um melhor apro-

veitamento do espaço físico e para que possamos vi-

ver de maneira plena e sustentável. 

A evolução e o avanço tecnológico verdadeiro dos 

povos se dão ao nível da mente, da consciência de 

mundo apreendida. Esse é o fator maior a dar veraci-

dade à proposição deste projeto: os estudantes apli-

carem conhecimentos apreendidos em campos de sa-

ber diferentes na construção do protótipo de uma 

ponte feita de palitos de sorvete.

Desse modo, os estudantes podem verificar aplica-

ções práticas para conteúdos estudados e, por isso, jus-

tifica-se a relevância deste projeto. Além disso, eles ex-

plorarão o ambiente físico do entorno da escola ou da 

região em que vivem, conhecendo aspectos históricos, 
geográficos e necessidades estruturais da região. 

Competências e habilidades da 

BNCC neste projeto

COMPETÊNCIAS GERAIS

1 (conhecimento), 2 (pensamento científico, crítico 

e criativo), 4 (comunicação) e 7 (argumentação).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

 ■ Competências Específicas da área de Matemática 

e suas Tecnologias: 1 e 3.

 ■ Competências Específicas da área de Linguagens 

e suas Tecnologias: 3 e 7.

HABILIDADES

 ■ Habilidades da área de Matemática e suas Tecno-

logias: EM13MAT105, EM13MAT306 e EM13MAT316.

 ■ Habilidades de outras áreas do conhecimento: 

EM13LGG301 e EM13LGG704.

O tema integrador deste projeto, STEAM, propicia 

aos estudantes a oportunidade de exercitar a curiosi-

dade intelectual, fazendo uso de maneira crítica e cria-

tiva da Ciências, da Tecnologia, da Engenharia, da Arte 

e da Matemática, pois, ao construir um protótipo de 

ponte, eles investigam razões para a necessidade des-

sa construção, elaboram e testam hipóteses a respeito 

de como aplicar os conhecimentos envolvidos em mais 

de um campo de saber, resolvem problemas, bem como 

buscam e criam soluções. Portanto, a Competência Ge-

ral 2 (pensamento científico, crítico e criativo) é uma 

das Competências Gerais exploradas neste projeto:

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 (inclu-

sive tecnológicas) com base nos conheci-

mentos das diferentes áreas. [grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 9.
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O que se quer é demonstrar que, apesar da dife-

rença que existe ao se trabalhar com Competên-

cias Gerais, com Competências Específicas e com 

habilidades, elas estão ligadas de tal modo que 

1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimen�

tos matemáticos para interpretar situações em di�

versos contextos, sejam atividades cotidianas, se�

jam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, 

das questões socioeconômicas ou tecnológicas, di�

vulgados por diferentes meios, de modo a contri�

buir para uma formação geral.

O desenvolvimento dessa competência especí�

fica, que é bastante ampla, pressupõe habilidades 

que podem favorecer a interpretação e compreen�

são da realidade pelos estudantes, utilizando con�

ceitos de diferentes campos da Matemática para 

fazer julgamentos bem fundamentados. [grifo 

nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 532.

A menção à utilização de conceitos de diferentes 

campos da Matemática, em destaque no trecho repro-

duzido acima, não significa uma supervalorização da 

área de Matemática em detrimento de outras áreas. 

Como você perceberá lendo a sequência do texto so-

bre essa competência, é feita menção à “formação 

científica geral dos estudantes”. Acompanhe:

Essa competência específica contribui não ape�

nas para a formação de cidadãos críticos e reflexi�

vos, mas também para a formação científica geral 

dos estudantes, uma vez que prevê a interpretação 

de situações das Ciências da Natureza ou Huma�

nas. [grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 534.

(EM13MAT105) Utilizar as noções de trans�

formações isométricas (translação, reflexão, ro�

tação e composições destas) e transformações ho�

motéticas para construir figuras e analisar 

elementos da natureza e diferentes produções hu�

manas (fractais, construções civis, obras de arte, 

entre outras). [grifos nossos]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 533.

A habilidade EM13MAT105 é explorada na etapa 

5, quando os estudantes veem que o uso de treliças 

propicia diversas configurações para as vigas de 

pontes e analisam essas configurações com base 

na descrição de transformações isométricas por re-

flexão, translação e rotação nos diferentes modelos 

de treliça apresentados. Para isso, os estudantes 

reconhecem, em modelos de estruturas treliçadas, 

configurações que lembram figuras obtidas por 

composições de transformações geométricas por 

reflexão e por rotação. Se os estudantes fazem es-

se reconhecimento, pode-se afirmar que eles têm 

essa habilidade.

Cronograma

No quadro a seguir, é apresentada uma sugestão 

de cronograma trimestral, considerando apenas uma 

aula semanal, ao longo de 13 semanas. 

Neste projeto, os estudantes serão convidados a 

realizar várias atividades práticas que requerem al-

guns materiais e preparo prévio. Por esse motivo, su-

gerimos que, antes do início do projeto, o material se-

ja folheado e que os próprios estudantes criem um 

cronograma baseado no quadro reproduzido a seguir, 

com estimativas de tempo para cada uma das etapas, 

datas de início e fim de cada uma delas e datas-limite 

para início e término de cada atividade. Também é im-

portante que listem os materiais que serão utilizados 

e os providenciem.

Os estudantes podem copiar o cronograma adap-

tado em uma folha à parte e colocá-lo no Processofó-

lio, de modo que possam consultá-lo a qualquer mo-

mento e garantir o cumprimento dos prazos indicados.

resolução de problemas reais, estabelecendo amar-

rações entre essas ideias. Isso contribui para a reali-

zação dos processos de investigação que estão envol-

vidos na construção do protótipo de ponte, 

recorrendo à abordagem própria das ciências.

O que quer dizer isso? A resposta pode ser identifi-

cada no texto da Competência Específica 1 da área de 

Matemática e suas Tecnologias, que reforça essa re-

corrência à abordagem própria da área no seguinte 

trecho:

cada campo de saber tem seu papel individual, mas 

se complementam quando integradas às compe-

tências de outras áreas no projeto integrador. Um 

exemplo concreto disso neste projeto é descrito a 

seguir.
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Caso seja necessário diminuir o tempo dedicado ao 

projeto para que este seja realizado ao longo de um 

único bimestre, sugerimos adaptar as etapas 1, 2 e 7 

para que sejam dadas em uma única aula, totalizando 

um total de 10 aulas.

Sugestões de encaminhamento

Neste tópico, cada uma das etapas será comenta-

da, indicando encaminhamentos e respostas para as 

atividades, assim como sugestões de leituras, vídeos 

e outros materiais e, quando necessário, alternativas 

ao proposto no Livro do Estudante.

A relação das atividades com a BNCC será explici-

tada nos comentários a seguir; para facilitar, as habi-

lidades foram indicadas por seus códigos. As Compe-

tências Gerais e as Competências Específicas da área 

de Matemática e suas Tecnologias estão indicadas, 

respectivamente, pelas siglas CG e CE, seguidas de 

seus números correspondentes.

Abertura e introdução

O texto e as questões propostas na abertura deste 

projeto têm como objetivo convidar os estudantes a 

refletir sobre a importância das pontes para os mora-

dores da região em que elas estão localizadas. Essa 

reflexão inicial visa à aproximação dos estudantes com 

o tema proposto e servirá de preparação para a ques-

tão geradora, a qual será o cerne deste projeto. 

Se julgar oportuno, incentive os estudantes a com-

partilhar com a turma suas respostas para as pergun-

tas iniciais e para a questão geradora. 

Essas três primeiras atividades procuram exercitar 

a curiosidade intelectual dos estudantes e incentivá-

-los a perceber como alguns problemas do cotidiano 

podem ser resolvidos usando estratégias e conceitos 

matemáticos. As atividades também fornecem uma 

oportunidade de os estudantes refletirem sobre pos-

síveis soluções, testá-las e formular outras. Isso favo-

rece o desenvolvimento da CG2 e da CE1.

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Quantas 

soluções?”, que consta na seção Atividade A1.

Na atividade 4, os estudantes vão coletar informa-

ções sobre a Ponte Giratória de Recife e suas carac-

terísticas e, em seguida, elaborar um desenho de uma 

ponte giratória. Esta atividade tem como objetivo exer-

citar a curiosidade intelectual dos estudantes, promo-

vendo a investigação das características necessárias 

Aproveite para perguntar a eles se conheciam a 

Ponte da Amizade e se sabiam o que ela simboliza pa-

ra o Brasil e o Paraguai, bem como da importância de-

la para os dois países.

Etapa 1

O desafio proposto na atividade 1 não é passível de 

ser solucionado, mas espera-se que, ao tentarem so-

lucioná-lo, os estudantes tenham usado estratégias 

ou conceitos matemáticos. Peça que procurem justi-

ficar por que não conseguiram resolver o problema. 

Na atividade 2, é esperado que, ao comparar os dois 

mapas, os estudantes notem que duas das pontes ori-

ginais de Königsberg foram removidas (a saber, as pon-

tes b e d). Por causa dessa mudança, que altera a con-

figuração da região central da cidade de Kaliningrado, 

o desafio original passa a ter soluções. Assim, espe-

ra-se que pelo menos uma delas seja encontrada pe-

los estudantes na atividade 3. bma solução possível 
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O cronograma deverá também levar em considera-

ção a disponibilidade de professores de outras áreas 

do conhecimento e a possibilidade de sua colaboração 

como parceiros.

Aulas 1 e 2 Abertura e Introdução

Etapa 1: Conhecendo pontes

Aulas 3 e 4 Etapa 2: Pontes ao seu redor

Aula 5 Etapa 3: A beleza nas pontes

Aulas 6 e 7 Etapa 4: Pontes e ressonância

Aula 8 Etapa 5: Treliças e triângulos

Aulas 9 e 10 Etapa 6: Construção e teste de um 

protótipo de ponte

Aulas 11 e 12 Etapa 7: Divulgação do projeto para a 

comunidade escolar

Aula 13 Avaliação
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para que a estrutura permita o giro e a passagem se-

gura de veículos e pedestres. Com isso, essa atividade 
favorece o desenvolvimento da CG2.

Na atividade 5, espera-se que os estudantes exer-

çam sua capacidade de avaliar a pertinência de hipó-

teses formuladas (por exemplo, sobre a importância 
da ponte para a comunidade local), justificando-as 
com base em dados pesquisados, e que verifiquem a 
confiabilidade de fontes de pesquisa. Na atividade 6, 

os estudantes organizarão apresentações para expor 
os resultados da pesquisa realizada na atividade 5. 
Informações sobre a localização das pontes e sua im-

portância para a região, sua relação com os aspectos 
sociais e culturais, a existência de acesso a pedestres, 
a cadeirantes e a pessoas com mobilidade reduzida – 
estes são alguns dos aspectos que podem ser apre-

sentados pelos estudantes. Essas atividades favore-

cem o desenvolvimento da CG1. 

Na apresentação, os grupos poderão lançar mão de 
diversas linguagens verbais ou visuais para se expres-

sar, o que favorece o desenvolvimento da CG4. Enco-

raje-os a explorar suas aptidões artísticas para apre-

sentar esboços ou esquemas próprios. O formato da 
apresentação também pode ser diferenciado, fugindo 
do modelo estritamente expositivo.

Durante a atividade 7, oriente os estudantes na 
comparação. Para facilitar, eles podem usar as per-

guntas da atividade 5 como guia ou ainda criar uma 

ficha com os dados principais de cada ponte para fa-

cilitar a comparação.

Etapa 2
Nesta etapa, os estudantes vão dirigir o olhar para 

as pontes da região em que moram, identificando-as 
e analisando a relação entre elas e a comunidade e o 
ambiente em que se localizam. Essa análise tem como 
objetivo identificar diferentes tipos de ponte, o nome 
das pontes e das vias do entorno, os materiais empre-

gados em sua construção e eventuais problemas que 
essas estruturas possam apresentar (rachaduras, má 
manutenção, desgaste natural, entre outros). Sendo 
assim, caso considere necessário, peça a colaboração 
de professores parceiros da área de Ciências Huma-

nas e Sociais Aplicadas.

A atividade 1 destina-se à verificação de conheci-
mentos prévios; o estudante será convidado a listar 
as pontes que ele conhece na região, assim como suas 
características. É possível que na região em que os 
estudantes moram ou no entorno da escola não 

1 Nesta obra, usaremos a expressão “pesquisa de campo” para nos referirmos a investigações e coletas de dados feitas com 
pessoas.

existam pontes; nesse caso, eles podem listar pontes 
de outras regiões que conheçam. 

Se, além da inexistência de pontes na região, hou-

ver outros impedimentos para a pesquisa de campo1 

a ser realizada na atividade 2, os estudantes podem 
realizar a pesquisa pela internet utilizando aplicativos 
de visualização de mapas on-line. Alguns desses apli-
cativos permitem a pesquisa de pontes próximas a 
uma localidade, a visualização de imagens de satélite 
para facilitar a procura por corpos d’água e até mesmo 
que o estudante “caminhe” virtualmente pelas ruas e 
explore-as em imagens tridimensionais. 

Caso seja possível a realização da pesquisa de cam-

po presencial, ajude os estudantes na organização, 
conversando com a direção da escola e com os respon-

sáveis e orientando-os quanto ao material necessário.

O registro da atividade 3 pode ser realizado da ma-

neira que os estudantes preferirem. No item a, por 

exemplo, a listagem pode ser feita em um quadro ou 
diretamente sobre um mapa, marcando-se cada pon-

te com um número. No item b, caso os estudantes fa-

çam a pesquisa na mesma região em que moram ou 
no entorno da escola, eles poderão comparar a lista-

gem de pontes que fizeram “de cabeça” com a listagem 
obtida na pesquisa de campo. Caso não tenham se 
lembrado de todas as pontes da região, pergunte por 
quais motivos eles acham que não se recordaram das 
outras pontes. Essa comparação permite que os es-

tudantes notem que algumas pontes podem ter um 
significado sentimental ou prático para eles. Por 
exemplo, eles podem não se recordar de uma ponte 
pela qual não passam com frequência, mas conhecer 
em detalhes uma ponte com a qual têm contato diário. 

A pesquisa de dados históricos do item c pode ser 
realizada com o auxílio do professor de História e in-

cluir outros aspectos do bairro ou da cidade. 

O item d permite uma análise inicial do aspecto ar-

tístico e visual das pontes, que será o foco da próxima 
etapa. O item e permite o exercício da criatividade e 
da resolução de problemas reais, pois os estudantes 
podem sugerir mudanças que solucionem algum pro-

blema observado nas pesquisas dos itens anteriores. 
O envolvimento dos estudantes nas investigações e 
análises realizadas nessas últimas atividades permite 
que exercitem sua curiosidade intelectual, assim co-

mo possibilita a criação de hipóteses e a valorização 
dos conhecimentos que explicam a relação entre as 
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pontes pesquisadas e a comunidade do entorno delas, 

favorecendo o desenvolvimento da CG1 e da CG2. 

Se julgar oportuno, proponha a atividade “São Fé-

lix de Balsas, a cidade ilhada”, que consta na seção 

Atividade A1.

Etapa 3

Nesta etapa, os estudantes vão estudar as pontes sob 

os aspectos artístico e cultural, aplicando esse conhe-

cimento na análise de pontes que estudaram em etapas 

anteriores. Sendo assim, caso considere necessário, 

peça a colaboração de professores parceiros da área de 

Linguagens e suas Tecnologias, com ênfase em Arte.

Na atividade 1, espera-se que os estudantes co-

mentem que a Ponte Hercílio Luz foi interditada na dé-

cada de 1980 devido a problemas estruturais encon-

trados durante inspeções de segurança. Na década 

seguinte, a ponte foi tombada como patrimônio histó-

rico, o que impediu que ela fosse demolida. O proces-

so de restauração foi prolongado por problemas bu-

rocráticos e financeiros.

Na atividade 2, espera-se que os estudantes per-

cebam o uso do termo “cartão-postal” como uma alu-

são a um ponto turístico ou, simplesmente, um local 

visualmente atraente. Os estudantes poderão encon-

trar argumentos próprios que justifiquem o uso do ter-

mo para a Ponte Hercílio Luz, mas espera-se que men-

cionem que a ponte é um patrimônio histórico e faz 

parte não só da paisagem da região como também da 

história dos moradores há mais de 100 anos.

Caso os estudantes nunca tenham visto um cartão-

-postal, promova uma pesquisa. O cartão-postal, tam-

bém conhecido como bilhete-postal ou simplesmente 

postal, é um papelão fino cortado em formato retan-

gular no qual se escrevem mensagens, que são envia-

das pelo Correio sem a necessidade de um envelope. 

Ele tem duas facesb uma é reservada para a corres-

pondência (mensagem, destinatário, endereço, selos); 

a outra traz uma imagem representativa de um local, 

como um ponto turístico. Geralmente é usado por via-

jantes para enviar uma lembrança dos locais pelos 

quais passam. Essa atividade favorece o desenvolvi-

mento da habilidade EM13LGG704.

Na atividade 3, os estudantes vão participar de um 

processo de produção, reconhecendo a função do tex-

to informativo. Eles terão de considerar quem serão 

os leitores do texto e a função social desse tipo de tex-

to. Essa atividade favorece o desenvolvimento da ha-

bilidade EM13LGG301.

A atividade 4 pretende exercitar a imaginação dos 

estudantes, levá-los a criar hipóteses e a refletir sobre 

o aspecto artístico da Ponte High Trestle Trail, favore-

cendo, assim, o desenvolvimento da CG2. Não se 

espera que as hipóteses criadas pelos estudantes para 

explicar o formato da ponte se aproximem da realidade. 

Assim, se achar conveniente, comente com eles que a 

Ponte High Trestle Trail foi construída perto de minas 

nas quais imigrantes italianos trabalhavam. Por isso, a 

decoração da ponte, vista de dentro, lembra o interior 

de uma mina.

Na atividade 5, a elaboração dos textos deverá con-

tar com a colaboração de toda a turma, e espera-se 

que para isso os estudantes se utilizem de argumen-

tos fundamentados na pesquisa que eles realizaram 

na atividade 5 da etapa 1. Caso a pesquisa feita ante-

riormente não seja suficiente, eles podem ampliar a 

pesquisa. Além de favorecer a habilidade EM13LGG301, 

essa atividade também promove o desenvolvimento 

da CG2 e da CG7.

Como as atividades 3 a 5 favorecem o desenvolvi-

mento de habilidades da área de Linguagens e suas 

Tecnologias, caso considere necessário, peça a cola-

boração de professores parceiros dessa área.

Esta etapa culmina na atividade 6, em que os estu-

dantes vão propor mudanças nas pontes que eles en-

contraram na região em que vivem (ou em uma região 

escolhida por eles). A atividade se assemelha à ante-

rior, mas traz a questão para o ambiente em que o es-

tudante vive. Além de expressar criatividade e sensi-

bilidade artística, os estudantes terão de refletir sobre 

os aspectos socioculturais relacionados a essas pon-

tes, de maneira que as intervenções ou mudanças te-

nham significado para a comunidade que as utiliza. A 

atividade pede intervenções que impactem positiva-

mente o entorno; então, fica a critério dos estudantes 

limitarem-se ou não ao aspecto artístico. Eles podem 

também propor outras melhorias, como a acessibili-

dade ao local e a inclusão de placas com informações 

históricas sobre a ponte. Não foi definido como os es-

tudantes devem expor essas propostas de mudança; 

então, espera-se que utilizem a criatividade também 

na maneira de apresentá-las. Essa atividade favorece 

o desenvolvimento da CG2 e da CG7.

Etapa 4

Nesta etapa, será explorado o conceito de ressonân-

cia, um fenômeno estudado em Física, para mostrar aos 

estudantes que, além dos aspectos abordados nas eta-

pas anteriores, é fundamental garantir que a estrutura 

das pontes seja segura. Sendo assim, caso considere 

necessário, peça a colaboração de professores parcei-

ros da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG1, da 

CG2 e da habilidade EM13MAT306, pois os estudantes 

serão convidados a realizar um experimento usando o 

balanço de um playground e fazer uma estimativa para 
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a frequência de oscilação desse brinquedo. Para isso, 

será necessário utilizar alguns conceitos da Física.

Aproveite a reportagem apresentada na página 24 

para perguntar aos estudantes se conhecem outros 

casos de pontes que foram interditadas após a inau-

guração, e o que eles acham que poderia ter sido feito 

para evitar a surpresa descrita na reportagem.

Se julgar oportuno, mostre aos estudantes o vídeo 

da Ponte Tacoma Narrows entrando em colapso, dis-

ponível em: https://youtu.be/XggxeuFDaDU; acesso 

em: 29 jan. 2020. Além disso, se possível, mostre ví-

deos de apresentações em que são usadas taças de 

cristal com água para produzir sons. Sugestões dis-

poníveis em: https://youtu.be/ULiNR-k4m70; https://

youtu.be/7hOar8dXNbA. Acessos em: 29 jan. 2020.

Na atividade 1, oriente os estudantes a empurrar o 

balanço aplicando sempre a mesma força, na mesma 

direção, durante as oito voltas. Para que o efeito de 

ressonância seja o mais próximo possível do ideal, é 

importante enfatizar que aquele que estiver sentado 

no balanço não deve fazer força para se impulsionar. 

Se achar oportuno, oriente os estudantes a realizar 

testes para sincronizar os movimentos antes de ini-

ciarem a gravação.

O efeito de ressonância, nesse caso, ocorre quando 

a frequência com a qual o balanço se movimenta é 

igual à frequência dos empurrões. Se quem está em-

purrando aplicar nova força quando o balanço já iniciou 

uma nova volta, por exemplo, os movimentos não es-

tarão em ressonância, e a oscilação do balanço será 

menor.

Na atividade 2, se possível, permita que os estu-

dantes verifiquem na prática o que ocorreria se a fre-

quência com a qual o balanço é empurrado fosse igual 

à metade da frequência com a qual ele foi empurrado 

na atividade anterior. Aproveite e proponha que veri-

fiquem também o que aconteceria se a frequência com 

a qual o balanço é empurrado fosse dobrada. Neste 

caso, o balanço deve oscilar mais do que no caso da 

atividade anterior. Oriente o estudante que estiver 

sentado no balanço a não se impulsionar, já que o ob-

jetivo dessa atividade é observar essa possível dife-

rença de amplitude.

Para realizar a atividade 3, os estudantes podem 

utilizar o reprodutor multimídia gratuito VLC, disponí-

vel para download em: www.videolan.org/vlc/index.

pt-BR.html; acesso em: 29 jan. 2020.

A proposta da atividade 4 é que os estudantes pos-

sam comparar a medida de tempo não muito precisa 

de cada volta, obtida ao reproduzir o vídeo sem pausar 

(considerando que o tempo de reação, entre outros 

fatores, pode influenciar na obtenção dessa medida), 

com a medida de tempo mais precisa, que pode ser 

obtida reduzindo-se a velocidade de reprodução do 

vídeo (que permite visualizar os momentos exatos em 

que o balanço inicia e completa uma volta).

A atividade 5 favorece o desenvolvimento da habi-

lidade EM13MAT316, pois os estudantes vão estimar 

o período de movimento do balanço por meio da média 

aritmética das medidas de tempo de cada volta.

Na atividade 6, oriente os estudantes a utilizar o 

período do movimento do balanço que obtiveram na 

atividade anterior para estimar a frequência de osci-

lação do balanço na presente atividade.

No item a da atividade 7, espera-se que os valores 

obtidos pelos grupos para a frequência de oscilação 

sejam próximos, apesar de ser uma estimativa e poder 

variar conforme o tempo de reação dos estudantes ao 

cronometrar, entre outros fatores. Já no item b, o ob-

jetivo é que os estudantes reflitam sobre o que estu-

daram nesta etapa e possam explicar, com base no 

que aprenderam, o que é frequência de oscilação.

Etapa 5
Na atividade 1, é possível que os estudantes res-

pondam que já observaram o uso de treliças em outros 

contextos, como na construção civil, em móveis e ob-

jetos de madeira ou até na agricultura, em que são em-

pregadas em suportes para videiras. 

O triângulo é um polígono rígido, o que significa que 

não sofre deformação sob ação de forças. Assim, as 

treliças apresentam padrões triangulares porque isso 

garante que sua estrutura fique mais resistente. Na 

atividade 2, os estudantes serão convidados a montar 

duas peças, usando palitos de sorvete e fita adesiva, 

e testá-las para verificar se deformam. Apesar de o 

triângulo ter a propriedade de não se deformar, a mon-

tagem dos estudantes pode ser destruída se força su-

ficiente for aplicada. Entretanto, espera-se que eles 

percebam que a montagem que lembra um quadrado 

se deforma mais facilmente do que a montagem que 

lembra um triângulo.

Na atividade 3, utilizando o conhecimento de que 

triângulos são mais resistentes à deformação, espe-

ra-se que os estudantes concluam que, se dividirem 

o quadrado em triângulos, a estrutura ficará mais rí-

gida. Eles podem fazer isso de diversas maneiras. Ob-

serve os exemplos a seguir.
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A atividade 7 é um complemento à atividade anterior, pois amplia a comparação ao trazer um novo tipo de 

treliça, similar às duas estudadas anteriormente. Novamente os estudantes poderão representar as diferenças 

como preferirem. Destacamos nos esquemas abaixo uma possível representação dessas diferenças, que con-

sidera que as vigas sofreram uma rotação em torno do seu próprio eixo.

Treliça do tipo Pratt.

Treliça do tipo Howe.
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Depois de estudar os tipos de treliça, os estudantes 

terão de identificar padrões na atividade 4 e construir 

modelos desses tipos de treliça na atividade 5, usan-

do, para isso, palitos de sorvete. Após a construção, 

eles poderão comparar os modelos por meio das mon-

tagens físicas para identificar, por exemplo, na ativi-

dade 6, que a diferença entre a treliça do tipo Pratt e 

a do tipo Warren é a posição de duas vigas.

Os estudantes podem explicar a mudança de diver-

sas maneiras – por exemplo, indicando que a diferen-

ça se dá por uma rotação das vigas, como mostrado 

no esquema abaixo.

TrTreliça do tipo Preliça do tipo Pratt.att.

TrTreliça do tipo Weliça do tipo Warrarren.en.
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Ou, ainda, podem entender a mudança como um 

deslocamento das vigas, sem relacionar com rotação.

TrTreliça do tipo Preliça do tipo Pratt.att.

TrTreliça do tipo Weliça do tipo Warrarren.en.

Fica a critério dos estudantes a maneira como eles 

vão explicar essa diferença; eles podem descrevê-la 

em um texto ou fazer esquemas como os reproduzidos 

aqui, por exemplo. De qualquer maneira, peça que 

comparem as descrições que fizeram com as dos co-

legas. Espera-se que percebam que a diferença entre 

as treliças pode ser descrita de maneiras distintas, 

utilizando, por exemplo, várias composições de trans-

formações geométricas. 
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Treliça do tipo Warren.

Treliça do tipo Howe.

A atividade 8 oferece a oportunidade de que o estudante expresse o que aprendeu sobre os tipos de treliça 
e crie o seu próprio esboço de uma variação da treliça do tipo Howe. Essa tarefa é individual e constitui um pre-

lúdio à atividade de criação do esboço da própria ponte, que será colaborativo. Assim, cada estudante terá um 
esboço próprio, que poderá servir de inspiração para o esboço da ponte do grupo ou mesmo fazer parte desse 
esboço. Esse processo de criação favorece o desenvolvimento da CG2.

Na atividade 9, o esboço criado pelo estudante e a treliça do tipo Howe serão montados, como foi feito com 
os outros tipos de treliça. Na atividade 10, com as montagens em mãos, os estudantes vão comparar a treliça 
do tipo Howe com a criada a partir do seu próprio esboço.

Nas primeiras comparações entre treliças, os estudantes puderam explicar-se usando seus próprios termos, 
por meio de esquemas ou de qualquer outra maneira que preferissem. Mas, nas atividades 10 e 11, deverão ex-

plicar as diferenças utilizando seus conhecimentos matemáticos a respeito das transformações isométricas; 
desse modo, será favorecido o desenvolvimento da CE1. Esse conjunto de atividades também favorece o de-

senvolvimento da habilidade EM13MAT105.

Etapa 6

Nesta etapa, os estudantes vão fazer um esboço de ponte, construir um protótipo a partir desse esboço e tes-

tá-lo. Para a construção do protótipo, será necessário providenciar palitos de sorvete, fita adesiva e cola líquida.

Na atividade 1, os estudantes são convidados a revisitar subprodutos de etapas anteriores – os resultados 
das pesquisas sobre pontes brasileiras (etapa 1) e sobre as pontes da região em que moram (etapa 2), bem co-

mo os modelos de estruturas laterais de pontes treliçadas (etapa 5) – para buscar inspiração para esboçar um 
protótipo de ponte que eles mesmos vão construir em grupos de até quatro integrantes. Esse processo favore-

ce o desenvolvimento da CG1 e da CG2. 

O foco será em dois tipos de esboço, um artístico e um de vistas (atividade 4), de modo a desenvolver tanto 
o conteúdo de vistas ortogonais quanto as habilidades artísticas. 

É importante destacar para os estudantes que o esboço é uma etapa que não pode ser “pulada” no desenvol-
vimento de um projeto, pois por meio de um esboço é possível prever algumas coisas e evitar diversos erros, 
como o desperdício de materiais.

Na atividade 2, comente com os estudantes que, apesar de terem sido apresentados diversos modelos de es-

truturas laterais de pontes de treliça, eles podem optar por modificar os modelos anteriores, mesclá-los com ou-

tros ou até criar modelos novos usando seus conhecimentos sobre transformações isométricas. Portanto, a ativi-
dade proporciona certa liberdade estética e favorece desenvolvimento da CG1, da CG2 e da habilidade EM13MAT105. 
Oriente-os a guardar todas as versões do esboço do protótipo; esse material será incluído no processofólio.

Na atividade 3, oriente os estudantes a descrever detalhadamente os elementos que desejam usar em seu 
protótipo de ponte, pois essa descrição irá auxiliá-los na fase de construção do protótipo. Antes de realizar a 
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atividade 4, retome brevemente com os estudantes 
vistas ortogonais de figuras espaciais, conteúdo pre-

visto para os anos finais do Ensino Fundamental.

Na atividade 5, reforce a importância de apresen-

tarem críticas construtivas aos diversos esboços do 
protótipo e de defenderem seus pontos de vista com 
base em fatos. Por esse motivo, essa atividade favo-

rece o desenvolvimento da CG7.

Na atividade 6, oriente os estudantes a guardar todas 
as versões do protótipo, mantendo assim um registro 
das alterações que foram feitas ao longo do processo.

Sugerimos que o protótipo a ser construído na ati-

vidade 7 tenha de 30 cm a 100 cm de comprimento. 
Esse protótipo deverá ser capaz de suportar a massa 
de alguns tijolos (ou materiais similares). Os protóti-
pos devem ser feitos basicamente de palitos de sor-

vete; no entanto, os estudantes podem utilizar alguns 
materiais complementares, guiando-se por sua pró-

pria intuição e por pesquisas sobre materiais. Assim, 
além de se permitir alguma liberdade de escolha, cria-

-se a oportunidade de verificar como os diferentes 
posicionamentos das treliças afetam a rigidez da es-

trutura, bem como se abre espaço para uma discussão 
sobre como os diferentes materiais complementares 
propostos pelos estudantes favoreceram ou dificul-
taram a construção do protótipo. Em especial, é inte-

ressante discutir a questão da sustentabilidade na es-

colha do material principal (madeira) e dos materiais 
complementares. Por esses motivos, essa atividade 
favorece o desenvolvimento da CG1 e da CG2.

Nas atividades 8 e 9, os estudantes devem usar o 
primeiro protótipo que foi construído, segundo as ins-

truções das páginas 37 a 40. Caso a estrutura suporte 
os quatro tijolos, oriente-os a incluir mais tijolos, um de 
cada vez e com bastante cuidado. É preciso que você 
esteja sempre atento para garantir a integridade física 
dos estudantes durante a fase de testes dos protótipos.

Na atividade 10 é proposto aos estudantes que pes-

quisem outros tipos de teste de resistência. Permita 
que a turma escolha o método de teste que deseja rea-

lizar. Leia a respeito de possíveis métodos de testes 
nas Materiais A1 ao final das Orientações Específicas 
deste projeto. Caso não seja possível utilizar tijolos, 
providencie outros objetos de tamanho e massa simi-
lar para realizar o teste.

Na atividade 11, oriente os estudantes a registrar 
em vídeo ou em fotografias o protótipo construído e a 
fase de testes. Além de poderem ser usados na apre-

sentação a ser feita na próxima etapa, o vídeo e as fo-

tografias servem como garantia de registro, caso o 
protótipo colapse durante a fase de testes.

Após a realização da atividade 12, proponha aos 
estudantes que discutam coletivamente quais 

motivos podem ter levado alguns protótipos a não su-

portar uma certa carga – por exemplo, quatro tijolos 
– e o que eles mudariam no protótipo para torná-lo 
mais resistente, se for o caso.

Etapa 7

Nesta etapa, os estudantes devem planejar e orga-

nizar um evento para apresentar à comunidade esco-

lar o processo de criação, construção e teste do pro-

tótipo de ponte. 

Na atividade 1, reforce para os estudantes a neces-

sidade de abordar na apresentação todos os itens in-

dicados. No entanto, oriente-os a selecionar as infor-

mações mais importantes dentro de cada item 
visando uma apresentação de 10 minutos. Caso na eta-

pa anterior tenham registrado em vídeo ou em foto-

grafias o protótipo construído e a fase de testes, in-

centive-os a utilizar esses registros na apresentação.

Na atividade 2, oriente os estudantes a dar suges-

tões ou fazerem perguntas ao final da apresentação 
de cada grupo. Reforce a importância de apresentar 
críticas construtivas sobre a apresentação dos cole-

gas e a defender seus pontos de vista com base em 
fatos. Por esses motivos, essa atividade favorece o 
desenvolvimento da CG7.

Atividades A1

Quantas soluções?

O desafio das pontes de Kaliningrado, consideran-

do o novo mapa da região – que contém apenas cinco 
pontes –, apresenta mais de uma solução. Caso tenha 
interesse e os estudantes tenham experiência com 
técnicas de contagem, proponha a seguinte questão: 
“Com a nova configuração da cidade, passaram a exis-

tir quantas soluções para o desafiob”.

Resposta: No novo mapa, as regiões 2 e 4 têm três 
pontes cada uma delas, enquanto as regiões 1 e 3 têm 
duas pontes cada uma. Como indicado no Livro do Es-

tudante, isso implica que as regiões 2 e 4 devem ser o 
início e o fim do caminho (não necessariamente nessa 
ordem). Há 12 soluções para o desafio, e esse número 
pode ser obtido por meio de diferentes estratégias. 
Os estudantes podem, por exemplo, criar uma árvore 
de possibilidades.

São Félix de Balsas, a cidade ilhada

Até janeiro de 2020, a cidade de São Félix de Balsas 
(MA) encontrava-se em uma situação inusitada: esta-

va ilhada em relação às cidades próximas; o acesso 
era apenas por balsa (que é paga), a nado ou com em-

barcação própria. Proponha aos estudantes as seguin-

tes atividades:
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1.	Faça uma pesquisa sobre São Félix de Balsas infor-

mando sua localização e se a situação do acesso à 

cidade continua a mesma. 

2.	O problema de acesso à cidade foi solucionado? Foi 

construída uma ponte ou a questão foi resolvida de 

outra maneira? 

3.	Considere que o custo por pedestre para o uso da 

balsa, em janeiro de 2020, era R$  1,50 das  

6 horas às 18 horas de segunda-feira a sexta-feira, 

exceto nos feriados, e R$ 1,95 no restante dos dias 

e horários. Calcule o custo de uso da balsa em um 

dia útil para uma família composta de:
 ■ dois estudantes que usam a balsa às 7 horas e às 

13 horas.
 ■ um adulto que usa a balsa às 5 horas e às 16 horas.
 ■ um adulto que usa balsa às 5 horas e às 21 horas.

Resposta: 
 ■ Cada estudante usa a balsa duas vezes no perío-

do em que a tarifa custa R$ 1,50; portanto:

2 3 2 3 R$ 1,50 5 R$ 6,00
 ■ O adulto 1 usa uma vez a balsa no período em que 

a tarifa custa R$ 1,95 e uma vez no período que 

custa R$ 1,50; logo:

R$ 1,95 1 R$ 1,50 5 R$ 3,45
 ■ O adulto 2 usa a balsa duas vezes no período em 

que a tarifa custa R$ 1,95; portanto:

2 3 R$ 1,95 5 R$ 3,90

Total: R$ 6,00 1 R$ 3,45 1 R$ 3,90 5 R$ 13,35

4.	Pesquise o salário mínimo do Brasil para o ano de 

2020 e considere que cada um dos dois adultos da 

família recebia um salário mínimo. Considere tam-

bém que em junho de 2020 a família usou a balsa 

apenas nos dias úteis e que o custo de uso da bal-

sa se manteve o mesmo, conforme descrito na ati-

vidade anterior. Qual porcentagem da renda 

familiar foi usada para pagar o custo da balsa no 

mês de junho?

Resposta: O salário mínimo em 2020 era 

R$ 1 045,00 – portanto, a renda total dessa famí-

lia era R$ 2 090,00 (2 3 R$1045,00 5 R$ 2 090,00). 

O gasto por dia útil era de R$ 13,35, e o mês de ju-

nho teve 21 dias úteis nesse ano, de forma que o 

gasto nesse mês foi R$ 280,35 (21 3 R$ 13,35 5 

5 R$ 280,35). Portanto, 13,41% (R$ 280,35 4 

4 R$ 2 090,00 5 13,41%) da renda familiar foram 

gastos com a balsa no mês de junho.

Comentário: Essa atividade permite que o estu-

dante perceba que um gasto diário, ainda que pe-

queno, constitui uma despesa significativa ao lon-

go de um mês, o que pode comprometer boa parte 

da renda mensal. Além disso, esta atividade permi-

te o trabalho com o Tema Contemporâneo Trans-

versal Educação Financeira e Fiscal.

5.	Com base nos resultados das atividades anteriores, 

formule um texto sobre como a criação de uma pon-

te na região da cidade de São Félix de Balsas pode-

ria afetar a vida de seus habitantes. Caso a ponte já 

tenha sido feita, indique como sua construção im-

pactou a comunidade.

Resposta pessoal.

Proposições de avaliação
Veja nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos, como fazer uso 

adequado do quadro a seguir.

QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 — PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) — PROFESSOR

Breve descrição do objetivo proposto
Foi alcançado?

S N P

Etapa 1: Conhecendo pontes
 ■ Conhecer diferentes tipos de ponte no Brasil e no mundo.

 ■ Compreender a importância geográfica e social dessas pontes para as comunidades das regiões em que 

estão localizadas.

Etapa 2: Pontes ao seu redor
 ■ Compreender a importância geográfica e social das pontes da região onde vive ou do entorno da escola.

Etapa 3: A beleza nas pontes
 ■ Reconhecer elementos estruturais das pontes que podem se relacionar com a paisagem e os aspectos 

culturais da comunidade.

 ■ Reconhecer aspectos que devem ser considerados ao se projetar uma ponte, como o entorno do local em 

que ela será construída e sua aparência estética.

Etapa 4: Pontes e ressonância
 ■ Compreender a ideia de ressonância e a importância dos seus efeitos na construção de uma ponte.

Etapa 5: Treliças e triângulos
 ■ Compreender por que se costuma usar treliças em estruturas da construção civil.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 — PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) — PROFESSOR

 ■ Explorar alguns tipos de treliça.

 ■ Reconhecer e utilizar transformações isométricas para montar um modelo de treliça.

Etapa 6: Construção e teste de um protótipo de ponte
 ■ Construir um protótipo de ponte.

 ■ Testar um protótipo de ponte.

Etapa 7: Divulgação do projeto para a comunidade escolar
 ■ Apresentar à comunidade escolar o processo de criação, construção e teste do protótipo de ponte.

Atividades propostas por etapa
Foi executada?

S N P

Etapa 1: Conhecendo pontes
 ■ Pesquisa das características de cinco pontes localizadas no Brasil.

 ■ Reflexões acerca de como as pontes pesquisadas afetaram a realidade dos moradores da região.

Etapa 2: Pontes ao seu redor
 ■ Pesquisa de informações sobre as pontes que existem ou existiram na região ou bairro da comunidade escolar.

 ■ Reflexões acerca de que mudanças sugeririam para que as pontes pesquisadas impactassem positiva-

mente o local onde se encontram.

Etapa 3: A beleza nas pontes
 ■ Pesquisa sobre a Ponte Hercílio Luz.

 ■ Reflexões sobre elementos estruturais das pontes que podem se relacionar com a paisagem e os aspectos 

culturais da comunidade.

 ■ Reflexões sobre aspectos que devem ser considerados ao se projetar uma ponte, como o entorno do local 

em que ela será construída e a aparência estética.

Etapa 4: Pontes e ressonância
 ■ Experimento para observar a ação da ressonância quando se empurra um balanço de playground.

 ■ Estimativa para a frequência de oscilação do balanço escolhido.

Etapa 5: Treliças e triângulos
 ■ Montagem de um modelo de treliça usando palitos de sorvete de madeira e cola.

 ■ Criação e esboço de um tipo de treliça utilizando transformações isométricas.

Etapa 6: Construção e teste de um protótipo de ponte
 ■ Esboço do protótipo de ponte.

 ■ Construção do protótipo de ponte.

 ■ Teste do protótipo de ponte.

Etapa 7: Divulgação do projeto para a comunidade escolar
 ■ Planejamento e realização de um evento para apresentar o produto final e o processo de criação dele.

Para avaliar o desempenho individual do estudante em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM), utilize o 

Quadro de Avaliação 2 indicado nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos. 

A utilização desses Quadros de Avaliação possibilita o registro de dados específicos do processo como um 

todo e de cada estudante em particular, em seus vários aspectos qualitativos.

MATERIAIS A1

 � The Euler Archive. Disponível em: http://eulerarchive.maa.org/. Acesso em: 12 fev. 2020.

Este site é uma biblioteca digital dedicada a Leonhard Euler e contém as cópias dos originais de todos os seus trabalhos, 

traduções para o inglês de alguns deles além da sua correspondência com grandes nomes da ciência, como Daniel Bernoulli, 

Johann Bernoulli e Joseph Louis de Lagrange. A exploração dessa referência pode ser feita na etapa 1 do projeto.

 � Garrett’s Bridges. Disponível em: www.garrettsbridges.com/testing/how-to-test-your-model-bridge/. Acesso em: 20 fev. 2020.

Neste site são apresentados quatro métodos para testar protótipos de pontes como o construído neste projeto. Além disso, 

são descritas algumas dicas gerais para testes de protótipos de pontes. A leitura dessa referência pode auxiliar durante a fase 

de testes da etapa 6 do projeto.
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 PROJETO 2  

Sustentabilidade no âmbito 
comunitário

Protagonismo juvenil

Introdução

O jovem tem muito a contribuir e oferecer quando 
a escola, ou outro ambiente em que esteja inserido, é 
receptiva a esse potencial e desejo que ele traz em si. 
Logo, cabe à escola criar momentos em que o jovem 
possa ser protagonista, como aquele que tem ideias, 
que administra e planeja, que dialoga, que escuta e 
discorda também, se necessário, mas sempre respei-
tando todo e qualquer tipo de diversidade.

A palavra protagonismo origina-se do grego e é 
composta de proto, que quer dizer “o principal, o pri-
meiro”, e agonista, que significa “lutador”. Então, pro-
tagonista significa lutador principal, aquele que tem 
o desempenho primeiro em uma ação, atividade.

No âmbito educacional, muito se tem utilizado a 
ideia de Protagonismo juvenil. Mas essa ideia se refe-
re a quê?

É uma proposta que tem como objetivo valorizar a 
presença dos jovens nas ações que a escola desenvol-
ve. Desse modo, a escola dá abertura para que os es-
tudantes façam propostas e ofereçam contribuições 
por meio das quais seja canalizada a sagacidade pró-
pria dessa faixa etária.

O Protagonismo juvenil envolve também uma ideia 
de liderança, tanto no aspecto externo quanto no in-
terno. No caso do aspecto interno, essa liderança es-
tá relacionada à busca e descoberta do lugar que o 
jovem tem no mundo.

É importante ressaltar que há diferença entre par-
ticipação e protagonismo: uma pessoa pode participar, 
mas não necessariamente de modo protagonista. Po-
de ser uma participação por formalidade, uma partici-
pação modelada ou até mesmo, às vezes, tutelada.

O Protagonismo juvenil engloba a ideia de uma par-
ticipação engajada e de respeito à autonomia do es-
tudante — não no sentido de ele poder fazer tudo, e 
sim na perspectiva legal de garantia à liberdade de ex-
pressão dele, como sujeito social com ideias próprias 
a serem canalizadas nos mais diversos projetos. Fun-
damentalmente, é reconhecer e valorizar a autonomia 
do estudante para se colocar, dialogar e argumentar, 
com o objetivo de atingir estratégias que impliquem a 
resolução de problemas.

A escola, indubitavelmente, é um espaço importan-
te para a promoção do Protagonismo juvenil e o tra-
balho com projetos integradores favorece esse 

protagonismo de modo coletivo, relacionando postu-
lados diversificados às práticas escolares.

Falar do trabalho com projetos integradores é falar 
de protagonismo no plural, isso porque, segundo Nilbo 
Ribeiro Nogueira, na obra Pedagogia dos projetos 
(2008, p. 45), pode-se compreender que no trabalho 

com projetos unem-se diferentes olhares e ideias 
acerca de um mesmo tema por meio do qual os estu-
dantes em um trabalho colaborativo e coletivo plane-
jam ações, atos, procedimentos, etc., agindo com pro-
tagonismo no plural, no coletivo.

Neste projeto integrador, serão apresentadas infor-
mações sobre uso de agrotóxicos na produção de ali-
mentos, sobre perda arbórea por desmatamento em co-
munidades indígenas e sobre produção e destinação do 
lixo. Em seguida, os estudantes serão estimulados a iden-
tificar possíveis melhorias na comunidade em que vivem, 
a planejar o desenvolvimento de uma proposta de ação 
e a executar essa proposta. Por fim, debaterão conside-
rações a respeito do resultado do projeto integrador.

O produto final deste projeto é a proposta de uma 
ação que será criada pelos estudantes. Esse produto 
final fecha o ciclo do projeto no sentido de que a ação 
criada consiste em uma proposta para responder à 
questão geradora inicial do projeto “Qual é a proposta 
de vocês para transformar o lugar em que vivem em 
um lugar mais sustentável?”.

Recomenda-se que a formação do professor-coor-
denador para a condução deste projeto seja em Mate-
mática. Muitos dos textos e das atividades ao longo das 
etapas exploram temas da área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas, mais especificamente da História 
e da Geografia, e da área de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, então, sugere-se o apoio de profes-
sores dessas áreas do conhecimento. Essa parceria 
será importante para a condução deste projeto se tor-
nar mais dinâmica e aprofundada, garantindo que a 
curiosidade dos estudantes seja aguçada.

Objetivos
 ■ Compreender os pilares do desenvolvimento sus-

tentável.
 ■ Investigar e identificar situações inadequadas em 

relação aos preceitos de sustentabilidade.
 ■ Praticar ações de melhoria no lugar onde vive.
 ■ Desenvolver uma proposta de ação para promover 

hábitos sustentáveis no lugar onde vive.
 ■ Reconhecer-se como agente de mudanças positi-

vas no lugar em que vive.

Justificativa

Fazer com que os estudantes se sintam instigados 
pela escola em meio a uma realidade repleta de outros 
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estímulos tecnológicos tem sido um desafio nestes 

últimos tempos.

Com base nesse contexto, este projeto justifica-se 

como relevante iniciativa de tornar as práticas em sa-

la de aula mais interessantes, pois instiga o estudante 

a atuar com criticidade e criatividade na elaboração 

de uma proposta de ação de melhoria na comunidade 

em que vive.

Desse modo, o estudante é a peça central, literal-

mente o protagonista, pois planeja uma proposta de 

ação “dentro” do projeto integrador.

A temática da sustentabilidade nasce com a finali-

dade de assegurar aos estudantes o exercício da ci-

dadania.

Além disso, este projeto justifica-se por propiciar 

aos estudantes a exposição de ideias, posicionamen-

tos, questionamentos ou refutações com base em ar-

gumentações que visam à construção da identidade 

deles, colocando-se com autoestima.

Competências e habilidades da 

BNCC neste projeto

COMPETÊNCIAS GERAIS 

1 (conhecimento), 2 (pensamento científico, crítico 

e criativo), 3 (repertório cultural), 4 (comunicação), 5 

(cultura digital), 7 (argumentação), 8 (autoconhecimen-

to e autocuidado), 9 (empatia e cooperação) e 10 (res-

ponsabilidade e cidadania).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

 ■ Competências Específicas da área de Matemática 

e suas Tecnologias: 1, 3 e 5.

 ■ Competência Específica da área de Ciências da Na-

tureza e suas Tecnologias: 1.

 ■ Competência Específica da área de Ciências Huma-

nas e Sociais Aplicadas: 3.

 ■ Competência Específica da área de Linguagens e 

suas Tecnologias: 3.

HABILIDADES

 ■ Habilidades da área de Matemática e suas Tecno-

logias: EM13MAT101, EM13MAT102, EM13MAT307, 

EM13MAT309 e EM13MAT510.

 ■ Habilidades de outras áreas do conhecimento: 

EM13CNT104, EM13CHS302 e EM13LGG301.

Desenvolver a argumentação é vital para que o Pro-

tagonismo juvenil, tema integrador deste projeto, se-

ja exercido de modo pleno pelos jovens. Principalmen-

te, a partir da etapa 5 deste projeto, muitas são as 

atividades propostas nas quais os estudantes preci-

sam argumentar. Logo, o desenvolvimento da Compe-

tência Geral 7 (argumentação) , uma das competências 

gerais, é favorecido neste projeto:

7. Argumentar com base em fatos, dados e in�

formações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões co�

muns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o con�

sumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao 

cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

[grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 22 jan. 2020. p. 9.

Essa Competência Geral indica a importância de os 

jovens discutirem ideias e pontos de vista, justifican-

do de modo lógico seus argumentos, com base em um 

raciocínio coerente.

Argumentar matematicamente, buscando atingir 

determinadas intencionalidades e construindo senti-

dos que se completam na própria situação de interlo-

cução, é um dos principais frutos da interpretação ma-

temática mencionada na Competência Específica 1 da 

área de Matemática e suas Tecnologias:

1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimen�

tos matemáticos para interpretar situações 

em diversos contextos, sejam atividades coti�

dianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e 

Humanas, das questões socioeconômicas ou 

tecnológicas, divulgados por diferentes meios, 

de modo a contribuir para uma formação geral. 

[grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 22 jan. 2020.p. 532.

O letramento matemático abrange a ideia de tornar 

os estudantes operadores da comunicação de ideias 

matemáticas, nas diversas trocas sociais das quais 

eles participam cotidianamente, sabendo dispor de 

argumentos adequados, do ponto de vista matemá-

tico, nas diversas situações comunicativas, cabendo 

à escola um importante papel de mediação na aqui-

sição dessa competência que pode ser favorecida 

com base na análise de gráficos de acordo com a se-

guinte habilidade:
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(EM13MAT101) Interpretar criticamente situa�

ções econômicas, sociais e fatos relativos às Ciên�

cias da Natureza que envolvam a variação de gran�

dezas, pela análise dos gráficos das funções 

representadas e das taxas de variação, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais. [grifos nossos]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 22 jan. 2020. p. 533.

A habilidade EM13MAT101 é explorada neste proje-

to de modo mais concreto na etapa 1, quando os es-

tudantes analisam gráficos que representam dados 

quantitativos de agrotóxicos e afins comercializados 

no período de 2007 a 2014.

Caso os estudantes interpretem os gráficos, e con-

sigam argumentar utilizando estratégias, conceitos e 

procedimentos matemáticos, então, podemos afirmar 

que os estudantes são competentes nessa atribuição.

Existe uma diferença de se trabalhar com compe-

tências gerais, com competências específicas e com 

habilidades que pode de ser percebida nesse exemplo: 

em alguns casos, o estudante pode desenvolver certas 

habilidades, mas não ser totalmente competente no 

conjunto mais amplo em que elas estão envolvidas, in-

seridas, conjunto ao qual estão subordinadas.

Cronograma

No quadro seguinte, há uma sugestão de cronograma 

semestral para o trabalho com este projeto da área de 

Matemática e suas Tecnologias. Para tanto, foi conside-

rada apenas uma aula semanal, ao longo de 20 semanas.

Aulas 1 e 2 Abertura e Introdução

Etapa 1: Uso de agrotóxicos na produção 

de alimentos

Aulas 3, 4 e 5 Etapa 2: Desmatamento e comunidades 

indígenas 

Aulas 6 e 7 Etapa 3: Produção e destinação do lixo 

Aulas 8, 9 e 10 Etapa 4: Identificando possíveis melhorias 

na comunidade 

Aulas 11, 12 e 

13

Etapa 5: Planejando a ação 

Aulas 14, 15, 

16 e 17

Etapa 6: Executando a proposta 

Aulas 18 e 19 Etapa 7: Considerações e resultado do 

projeto 

Aula 20 Avaliação

Este projeto pode ser adaptado para ser aplicado 

ao longo de um trimestre, considerando um período 

de 13 aulas, diminuindo uma aula das etapas 1, 2, 3, 4 

e 5 e diminuindo 2 aulas da etapa 7. Esse modelo de 

calendário requer um maior planejamento, já que o 

estudante terá que realizar um número maior de tare-

fas no período fora do horário das aulas.

Sugestões de encaminhamento

Neste tópico, cada uma das etapas será comenta-

da, indicando-se encaminhamentos e respostas para 

as atividades, assim como sugestões de leituras, ví-

deos e outros materiais e, quando necessário, alter-

nativas ao proposto no Livro do Estudante.

A relação das atividades com a BNCC será explici-

tada nos comentários a seguir; para facilitar, as ha-

bilidades foram indicadas por seus códigos. As Com-

petências Gerais e as Competências Específicas da 

área de Matemática e suas Tecnologias estão indica-

das pelas siglas CG e CE seguidas de seus respectivos 

números. 

O desenvolvimento deste projeto favorecerá ações 

dos estudantes para que se reconheçam como prota-

gonistas de mudanças positivas na comunidade onde 

vivem. Para isso, constantemente serão dadas orien-

tações de como os estudantes podem proceder, ape-

sar de terem total liberdade para agir como conside-

rarem mais adequado. Portanto, para que o projeto se 

desenvolva com fluidez é necessário que o professor 

assuma uma postura de mediador e facilitador das 

aprendizagens. As intervenções feitas pelo professor 

devem servir para redirecionar os estudantes caso 

equívocos sejam percebidos. A todo momento, a curio-

sidade dos estudantes deve ser incentivada, e o pro-

fessor deve incentivar os estudantes a alimentar essas 

curiosidades com informações sólidas em fontes que 

tenham credibilidade.

Nas etapas 1, 2 e 3 serão trabalhados textos e ati-

vidades sob três temas relacionados com o desenvol-

vimento sustentável. O objetivo é que essas etapas 

deem subsídios iniciais que auxiliem na compreensão 

do que é desenvolvimento sustentável, explorem di-

ferentes abordagens que podem ser estudadas e per-

mitam aos estudantes refletir se as situações estuda-

das estão relacionadas ao local em que vivem.

E, apesar de prever etapas bem definidas, com 

orientações direcionadas para ajudar em possíveis 

dificuldades, este projeto tem uma abertura para 

que, ao desenvolvê-lo, os jovens possam trilhar o 

próprio caminho. As três primeiras etapas, por exem-

plo, poderão ser trabalhadas na ordem em que eles 

preferirem.
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Abertura e introdução

O texto e as questões propostas na abertura deste 
projeto têm como objetivo sensibilizar os estudantes 
para o assunto e identificar seus conhecimentos pré-
vios sobre sustentabilidade.

Incentive os estudantes a compartilhar com a turma 
suas respostas para as perguntas iniciais e para a ques-
tão geradora, que será o cerne deste projeto. Será im-
portante para reflexões posteriores que os estudantes 
já comecem a pensar em quais propostas de ação eles 
podem produzir para modificar positivamente o lugar 
em que vivem, tendo em vista a sustentabilidade.

Continue a exploração da abertura com a leitura da 
imagem e verifique se os estudantes identificam a 
ação realizada e por qual motivo ela foi realizada. É 
possível que eles não conheçam os corais da Amazô-
nia e não saibam que estão ameaçados pela ação hu-
mana. Se julgar oportuno, proponha uma breve pes-
quisa sobre o assunto.

Etapa 1

Aproveite as perguntas apresentadas no início des-
ta etapa e incentive os estudantes a compartilhar com 
os colegas suas respostas e percepções sobre o as-
sunto. 

Sugerimos, antes de iniciar o trabalho com esta eta-
pa a leitura do Relatório Nacional de Vigilância em Saú-

de de Populações Expostas a Agrotóxicos, indicado na 
seção Materiais A1.

No item b da atividade 1, é possível que os estudan-
tes concluam que o roedor, ao observar uma pessoa 
pulverizando agrotóxico nos alimentos, substâncias 
prejudiciais à saúde, conclui que a única maneira de 
conseguir consumir esses alimentos seria usando uma 
máscara de proteção igual à utilizada para fazer a pul-
verização.

Na atividade 2, incentive os estudantes a compar-
tilhar com os colegas a opinião deles. Ressalte a im-
portância de usar trechos da própria lei apresentada 
no Livro do Estudante para justificar e endossar a opi-
nião deles.

Na atividade 3, proponha discussões sobre que 
tipos de animais poderiam ser nocivos e em quais si-
tuações, de acordo com a definição expressa na Lei 
n. 7 802/89, levando-se em consideração o benefi-
ciado e o prejudicado. Essa definição pode assumir 
o ponto de vista econômico por considerar o uso de 
agrotóxicos como forma de aumento da produtivida-
de e de diminuição dos prejuízos ligados a infesta-
ções. A habilidade de classificação é benéfica do pon-
to de visto matemático e pode incentivar discussões 

sobre a arbitrariedade com que foi escrita a definição 
em prol do agronegócio. 

Na atividade 4, espera-se que os estudantes con-
cluam que a extinção de seres vivos considerados no-
civos pode levar a um desequilíbrio ambiental, preju-
dicando até mesmo a própria produção agrícola. O uso 
indiscriminado do agrotóxico pode ocasionar a extin-
ção de animais e plantas e, além disso, problemas à 
saúde dos seres humanos. Esta atividade permite o 
trabalho com o Tema Contemporâneo Transversal Edu-
cação Ambiental.

As atividades 5 a 7 favorecem o desenvolvimento 
das habilidades EM13MAT101 e EM13MAT102, pois os 

estudantes são convidados a analisar e interpretar cri-
ticamente os dados apresentados em um gráfico. 

Na atividade 7, incentive os estudantes a compar-
tilhar suas hipóteses a respeito dos fatores que podem 
ter contribuído para o aumento da comercialização de 
agrotóxicos no Brasil durante o período apresentado 
no gráfico. Reforce que diversos fatores podem ter 
contribuído para esse cenário, como o clima e a mono-
cultura. O clima, por exemplo, favorece o desenvolvi-
mento de pragas. 

Permita que os estudantes façam uma pesquisa pa-
ra verificar se as hipóteses deles tinham fundamento.

Para a realização da atividade 8, providencia e com 
antecedência dispositivos eletrônicos com softwares 
de criação e edição de planilhas. Pode-se utilizar o soft-

ware livre LibreOffice Calc para a realização desta ati-
vidade, disponível gratuitamente no site: https://pt-br.

libreoffice.org/descubra/calc/ (acesso: 4 fev. 2020).

Comente que a linha de tendência costuma ser uti-
lizada para fazer previsões de valores futuros, o que 
será proposto na atividade 9.

Na atividade 9, os estudantes podem utilizar 
softwares de criação e edição de planilhas para esti-
mar a quantidade, em quilogramas, de agrotóxicos co-
mercializados nos anos seguintes. Para o período de 
2015 a 2021, espera-se que eles obtenham os seguin-
tes valores: 2015 - 1 585 907 295 kg; 2016 - 

1 705 402 826 kg; 2017 - 1 824 898 357 kg; 2018 - 

1 944 393 888 kg; 2019 - 2 063 889 419 kg; 2020 -  
2 183 384 951 kg; 2021 - 2 302 880 482 kg. 

Nas atividades 10 e 11, pode ser que os estudantes 
não encontrem dados sobre a quantidade de agrotó-
xicos comercializados de todos os anos solicitados na 
atividade 9. Caso isso ocorra, peça que façam a com-
paração com os dados dos anos que eles encontraram.

Na atividade 13, se necessário, os estudantes de-
vem calcular o coeficiente angular da reta suporte de 
cada linha de tendência para justificar se a inclinação 
da reta se manteve ou não. Depois, incentive-os a com-
partilhar com os colegas as inferências que fizeram 
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na atividade 14. As atividades 8 a 14 favorecem o de-

senvolvimento da habilidade EM13MAT510. 

Para realizar a atividade 15, os estudantes devem 

comparar os dados apresentados no gráfico da página 

49 com os dados apresentados na página 52 e perce-

ber que tanto a quantidade de agrotóxicos comercia-

lizados quanto a comercialização de agrotóxicos por 

área plantada aumentaram no período de 2007 a 2014.

Na atividade 16, espera-se que os estudantes con-

cluam que não é correto fazer essa afirmação, pois, 

segundo o trecho da reportagem, a comercialização 

de agrotóxicos cresceu 770%, de 1990 a 2016, e a área 

agrícola cresceu somente 48% nesse mesmo período. 

Um dos fatores que podem ter contribuído para o cres-

cimento da comercialização de agrotóxicos é o au-

mento do consumo de alimentos decorrente do cres-

cimento populacional. Para aumentar a produtividade 

de alimentos das áreas agrícolas, aumenta-se o uso 

de agrotóxicos. 

Na atividade 17, os estudantes podem citar, por 

exemplo, que os produtores poderiam utilizar alterna-

tivas menos agressivas à fauna e à flora. Na atividade 

18 é proposto que eles façam uma pesquisa com esse 

viés. Depois da realização da pesquisa, proponha uma 

roda de conversa para que os estudantes compartilhem 

as informações que obtiveram na pesquisa e reflitam 

se elas são viáveis e se acreditam que elas poderiam 

ser implementadas na produção agrícola. Desse modo, 

tanto essa atividade quanto as demais favorecem o 

desenvolvimento da CG7 e das habilidades 

EM13CNT104 e EM13CHS302. Essas atividades permi-

tem também o trabalho com o Tema Contemporâneo 

Transversal Educação Ambiental. Caso considere ne-

cessário, peça a colaboração de professores parceiros 

da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e da 

área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Etapa 2

Nesta etapa os estudantes vão estudar o desmata-

mento, em especial em terras indígenas por meio da 

leitura de textos e de uma série de atividades práticas 

usando tecnologias digitais.

Os estudantes vão utilizar conhecimentos de diver-

sas áreas para estudar uma realidade brasileira atual: 

o desmatamento e as queimadas. Esse estudo per-

passará por objetos de estudo da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias e da área de Ciências Hu-

manas e Sociais Aplicadas. Sendo assim, caso consi-

dere necessário, peça a colaboração de professores 

parceiros dessas áreas.

A etapa se inicia com a leitura de um poema sobre 

queimadas, que são uma das causas do desmatamen-

to. Nascido em Manaus, Milton Hatoum, autor do 

poema em questão, expressa no poema tristeza e des-

contentamento ao ver a Floresta Amazônica em cha-

mas e a perda cultural e ambiental que a destruição 

da floresta acarreta.

A leitura desse poema e a realização das atividades 

1 a 3 promovem a reflexão e procuram exercitar a 

curiosidade dos estudantes acerca do assunto. Essa 

série de atividades favorecem o desenvolvimento das 

CG1 e CG3.

Na atividade 4, a reflexão sobre a instalação do ar-

tista Frans Krajcberg e a charge do cartunista Cazo 

também permite que os estudantes pensem sobre co-

mo é possível manifestar-se artisticamente a respeito 

de uma situação social, favorecendo o desenvolvimen-

to da CG3.

Na atividade 5 os estudantes devem trazer para sua 

própria realidade o assunto das queimadas; mesmo 

que morem em uma região urbana ou, ainda, que mo-

rem em uma região em que as queimadas não são co-

muns ou que nunca tenham presenciado uma ação de 

queimada, é possível trazer o assunto para a realidade 

deles retomando o histórico da região em que moram 

ou do entorno da escola. Nesse caso, pergunte o que 

sabem sobre a cobertura vegetal da região e se eles 

sabem o que aconteceu com essa cobertura.

Para as atividades seguintes, os estudantes pre-

cisarão de acesso a dispositivos eletrônicos com 

acesso à internet e ao GeoGebra. Sugerimos prefe-

rencialmente o uso de um computador pela facili-

dade de visualização de grandes áreas no mapa em 

relação a dispositivos com telas menores como ta-

blets e smartphones. Sugerimos também que os es-

tudantes possam explorar sozinhos as ferramentas 

a fim de conhecê-las, antes de iniciar as atividades 

seguintes. 

Nas atividades 6 a 9, os estudantes vão utilizar tec-

nologias digitais e dados reais para analisar a perda e 

o ganho de cobertura arbórea em terras indígenas, re-

fletir sobre como essa perda ocorre e estimar essa 

perda por meio de comparação de áreas de polígonos 

regulares. Esse conjunto de atividades favorece o de-

senvolvimento da CG5.

As hipóteses criadas pelos estudantes na atividade 

6 poderão ser confrontadas com os resultados das pes-

quisas em notícias, em sites de organizações ambien-

tais e do Ministério do Meio Ambiente, entre outros. Os 

resultados da pesquisa do item b da atividade 7 tam-

bém pode ajudá-los a entender as causas da perda de 

cobertura arbórea. Por ser um assunto complexo e que 

envolve várias esferas da sociedade, não será possível 

identificar todas as causas para a perda de cobertura 

arbórea, mas eles poderão pesquisar as principais. A 

criação de hipóteses e o confronto delas com os dados 
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e conceitos de diferentes áreas do conhecimento pro-
movem a análise crítica e a reflexão favorecendo o de-
senvolvimento da CG2.

Além disso, o trabalho com esse conjunto de ativi-
dades favorece o desenvolvimento da habilidade 
EM13CHS302 ao promover a oportunidade de os estu-
dantes analisarem e avaliarem criticamente os impac-
tos socioeconômicos e ambientais das atividades hu-
manas ligadas à exploração da terra que levam à perda 
de cobertura arbórea, podendo resultar em impactos 
negativos para as comunidades locais, em especial pa-
ra as comunidade indígenas. 

Na atividade 8, os estudantes vão escolher uma ter-
ra indígena e estimar a medida da área dessa região 
por aproximação e usando sobreposição de polígonos 
nos mapas fornecidos pela ferramenta digital para es-
tudar a perda de cobertura arbórea. Dados como a me-
dida da área desmatada em uma região ou a porcen-
tagem de desmatamento são dados que os estudantes 
poderiam obter por outros meios, entretanto essa ati-
vidade convida os estudantes a fazer essa investiga-
ção por si mesmos e conhecer métodos de estimativa 
de área aplicados a situações reais, favorecendo a ha-
bilidade EM13MAT307.

É esperado que a resposta dos estudantes para a 
atividade 11 indique que as estimativas deles não te-
nham se aproximado do valor pesquisado. É importan-
te comentar com eles que há diversos fatores que po-
dem influenciar para que a medida de área aproximada 
obtida por eles nas atividades 8 e 9 possa ser diferen-
te das medidas que encontraram na pesquisa da ativi-

dade 10, entre eles a falta de precisão das medidas. O 
método de sobreposição e comparação de medida de 
área é válido, mas vale ressaltar que é uma aproxima-
ção da medida real e que pesquisadores podem usar 
métodos ou ferramentas mais precisos.

Além disso, é preciso considerar que o mapa em si 
é uma aproximação da realidade, mesmo que se trate 
de imagens de satélite, pois estamos planificando a 
superfície da Terra, que tem uma superfície não plana. 
Podemos fazer a analogia com a planificação da su-
perfície de uma esfera.

Na atividade 12, os estudantes vão formular hipó-
teses sobre os motivos da ocorrência de mais focos 
de incêndio no Parque Indígena Araguaia do que nas 
demais terras indígenas do gráfico apresentado. Es-
sas hipóteses deverão ser baseadas em dados e re-
sultados da pesquisa realizada; é importante destacar 
para os estudantes que, mesmo que sejam baseadas 
em fatos, as hipóteses são suposições e devem ser 
comprovadas com estudos e pesquisas. Oriente-os a, 
se possível, ampliar a pesquisa e verificar se há estu-
dos que comprovam as hipóteses elaboradas por eles.

Para justificar sua resposta na atividade 13, os es-
tudantes deverão usar argumentos baseados em fatos 
e dados confiáveis. Os diversos argumentos que eles 
podem utilizar vão além da necessidade de preservação 
da natureza, perpassando pela necessidade de preser-
vação da cultura e da sociedade indígena, e visam o res-
peito à preservação do modo de vida dessas comuni-
dades. A consciência socioambiental, os direitos 
humanos dos habitantes dessas comunidades e o po-
sicionamento ético sobre essas comunidades são al-
guns dos aspectos que os estudantes devem levantar 
em seus textos, favorecendo o desenvolvimento da CG7.

Na atividade 14, os estudantes serão convidados a 
se expressar artisticamente, representando um dos im-
pactos das queimadas para o solo, a fauna e a flora. É 
importante que os estudantes utilizem diferentes lin-
guagens e explorem sua criatividade para se expressar 
artisticamente a fim de partilhar informações, expe-
riências, ideias e sentimentos. O trabalho com essa ati-
vidade permite o favorecimento da CG4 e da 

EM13LGG301. O conjunto de atividades desta etapa 

também permite o trabalho com os Temas Contempo-
râneos  Transversais Educação Ambiental e Educação 
das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cul-
tura Indígena.

Etapa 3

Nesta etapa, os estudantes são convidados a refle-
tir sobre a quantidade de lixo que produzimos diaria-
mente e a destinação adequada que devemos dar a 
esse lixo. São apresentados alguns dos problemas oca-
sionados pelo descarte inadequado do lixo, desde o 
impacto na saúde até no meio ambiente. 

Aproveite as imagens apresentadas na página 61 

para mostrar que é possível conscientizar a população 
e também cobrar atitudes de órgãos públicos por meio 
de manifestações artísticas. Essa exploração favore-
ce o desenvolvimento da CG3.

O grafite apresentado na primeira imagem, por 
exemplo, foi feito em um local que frequentemente 
era usado como ponto de descarte irregular de lixo 
com o intuito de conscientizar a comunidade do en-
torno sobre essa prática. Já a cena do documentário 
Lixo extraordin‡rio (2011) causa impacto quando nos 

damos conta de que a obra do artista plástico Vik 

Muniz foi produzida com material descartado no lixo. 
Se julgar oportuno, exiba esse documentário para os 
estudantes.

Na atividade 1, a ideia é que os estudantes respon-
dam com base em suas lembranças e vivências sobre 
o entorno deles, sem realizar nenhuma pesquisa pré-
via. Essa reflexão será retomada mais adiante.
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A realização da atividade 2 requer, no mínimo, uma 
semana. Para estimar quantos quilogramas de lixo ca-
da estudante produz em uma semana, sugerimos al-
gumas formas de encaminhamento:

1.	Proponha aos estudantes que registrem a quanti-
dade e o tipo de embalagem que descartaram du-
rante uma semana. Depois, solicite que tragam 
para a sala de aula um exemplar de cada embalagem 
que mais costumam descartar. Com o auxílio de 
uma balança, meça com eles a massa de cada em-
balagem e peça que registrem essa informação. 

Por fim, com base nas anotações que fizeram e nas 
medidas de massa que obtiveram, os estudantes 
devem calcular quantos quilogramas de lixo, apro-
ximadamente, produziram durante uma semana.

2.	Disponibilize uma balança digital de mão portátil 
para cada um dos estudantes e proponha que se-
parem e pesem todo o lixo que produziram durante 
uma semana.

3.	Peça aos estudantes que registrem a quantidade e 
o tipo de embalagem que descartaram em uma se-
mana. Depois, solicite que estimem quantas caixas 
de papelão quadradas de 50 cm de comprimento, 

altura e largura seriam necessárias para armazenar 
esse lixo. Em seguida, deverão calcular a capacida-
de da caixa de papelão e fazer as relações necessá-
rias para obter a medida de massa correspondente 
à quantidade de lixo produzida por eles. Esse enca-
minhamento favorece o desenvolvimento da habili-
dade EM13MAT309. Essa atividade permite o 

trabalho com o Tema Contemporâneo Transversal 
Educação para o Consumo.

É possível que alguns estudantes se sintam cons-
trangidos e não queiram divulgar quantos quilogramas 
de lixo, aproximadamente, costumam produzir, por 
isso comente que esse registro será pessoal e somen-
te você terá acesso a ele.

Se julgar oportuno, aproveite a estimativa feita pe-
los estudantes na atividade 3 e calcule com o auxílio 
deles a quantidade total de lixo produzido por todos 
os estudantes da turma. O objetivo das atividades 3 e 

4 é levar os estudantes a tomar consciência da quan-
tidade de lixo gerada por eles e pelas pessoas com 
quem convivem, além de levá-los a refletir sobre seus 
hábitos de consumo e sobre a contribuição individual 
de cada um deles na produção de lixo.

Na atividade 4, por mais que os estudantes con-
cluam que produzem menos lixo que a média global, é 
importante ressaltar a importância de diminuirmos a 
produção de lixo e repensarmos nosso modo de con-
sumo e que atitudes podemos tomar no dia a dia para 
diminuir essa produção. Essa atividade, assim como 

as atividades 2, 3 e 5, favorece o desenvolvimento da 
habilidade EM13CNT104. Sendo assim, caso conside-
re necessário, peça a colaboração de professores par-
ceiros da área de Ciências da Natureza e suas  
Tecnologias.

Os estudantes podem focar em um primeiro mo-
mento nos resíduos orgânicos e embalagens que des-
cartam. No entanto, chame a atenção deles também 
para a produção de lixo eletrônico, com a qual geral-
mente não nos preocupamos tanto com o descarte, 
mas que apresentam em sua composição química 
substâncias altamente tóxicas que podem causar da-
nos à saúde e ao meio ambiente.

Aproveite a atividade 5 para reforçar aos estudan-
tes que existe um modo adequado para descartar ca-
da tipo de material, incluindo resíduos não recicláveis, 
como remédios e absorventes. Sugerimos a leitura 
dos textos “Descarte de medicamentos vencidos: co-
mo e onde descartar corretamente” e “O que é lixo ele-
trônico?”, indicados na seção Materiais A1, antes de 
iniciar o trabalho com esta etapa.

Na atividade 6, peça aos estudantes que usem da-
dos e informações confiáveis para justificar a opinião 
deles. Se julgar oportuno, promova um debate para que 
eles possam expor suas opiniões e argumentar de que 
modo acham que deveria ser divulgada a existência 
desses pontos de coleta. Essa atividade favorece o de-
senvolvimento da CG7.

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Divulga-
ção dos pontos de coleta” que consta na seção Ativi-

dade A1.

Etapa 4

Esta etapa é a primeira em que os estudantes vão, 
de fato, voltar o olhar para a comunidade em que es-
tão inseridos e moldar o início da proposta de ação a 
ser criada por eles. 

Nem todas as situações listadas na atividade 1 se 
aplicam à região em que os estudantes residem ou ao 
entorno da escola, mas é importante que eles reflitam 
sobre variadas situações para identificar o que se apli-
ca a eles e à comunidade, pois a proposta de ação que 
vão criar deverá contribuir positivamente de alguma 
maneira para a comunidade deles.

Ao classificar as situações na atividade 2, os estu-
dantes terão os primeiros argumentos necessários pa-
ra justificar a escolha do tema da proposta de ação que 
vão formular. E, na atividade 3, os estudantes vão indi-
car em quais dessas situações eles poderão usar ferra-
mentas matemáticas para elaborar a proposta de ação.

Em seguida, os estudantes vão verificar se as ques-
tões selecionadas são relevantes também para os mo-
radores. Eles vão escolher o tema a ser trabalhado de 
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acordo com as próprias afinidades, ou da maneira que 
preferirem, e formar um grupo que vai elaborar uma 
proposta de ação para um dos temas e colocá-la em 
prática. Esclareça que eles devem escolher situações 
que permitam o trabalho com a Matemática para uti-
lizarem na prática os conhecimentos matemáticos 
prévios e as que sejam prioritárias ou importantes, de 
acordo com a listagem realizada da atividade 2.

Nas atividades 4 a 6, os estudantes vão refletir in-
dividualmente sobre o tema escolhido e a relação de-
le com a comunidade local e com eles próprios. 

Em seguida, na atividade 7, os estudantes de cada 
grupo vão se reunir e comparar as reflexões que fize-
ram individualmente sobre o tema. É importante que 
tenham ideia de como eles próprios podem contribuir 
com essa proposta de ação, caso seja possível.

Na atividade 8, eles vão pesquisar soluções susten-
táveis já praticadas e verificar se elas poderiam ser 
aplicadas no cotidiano deles. É esperado que os estu-
dantes encontrem soluções que não possam ser to-
talmente aplicadas em virtude de alguma especifici-
dade da região, mas que possam ser adaptadas ou 
ainda servir de inspiração àqueles que não criar suas 
próprias propostas.

A sequência de atividades e as pesquisas elabora-
das pelos estudantes vão culminar na atividade 9, na 
qual eles vão reunir todas as informações para usá-las 
em um texto argumentativo que sirva de embasamen-
to e justifique suas escolhas para a proposta de ação 
que será elaborada na atividade 10. Essa atividade 
favorece o desenvolvimento da CG7.

Etapa 5

Nesta etapa os estudantes serão convidados a pla-
nejar a proposta de ação que idealizaram na etapa an-
terior. O planejamento de qualquer projeto é uma das 
fases mais importantes, pois um bom planejamento 
pode evitar diversos problemas e imprevistos ao lon-
go da execução do projeto. 

Para planejar a ação, os estudantes terão que agir 
coletivamente com autonomia, responsabilidade e re-
siliência. As decisões tomadas deverão ser sustentá-
veis e solidárias. Assim, essa etapa favorece o desen-
volvimento da CG10.

Na etapa anterior, os estudantes identificaram 
quais conhecimentos matemáticos e de outras áreas 
eles vão utilizar em sua proposta. Ao planejar a ação, 
espera-se que eles retomem essa listagem e identifi-
quem se precisarão investigar ou fazer análises e en-
trevistas para conhecer melhor o problema ou situa-
ção central da proposta. Com isso, essa etapa 
favorece o desenvolvimento da CG2.

Nas atividades 1 e 2, os estudantes vão delinear os 
primeiros passos da proposta ao definir os objetivos 
e as justificativas e destrinchar cada objetivo em me-
tas com prazos definidos. Neste momento, os estu-
dantes deverão justificar a relevância do projeto para 
a comunidade local fundamentados em fatos e dados. 
Eles podem usar como base o texto argumentativo 
criado na atividade 9 da etapa anterior. Esse trabalho 
favorece o desenvolvimento com a CG7.

Na atividade 3, eles vão definir como essa propos-
ta deixará de ser um plano e tomará forma para ser 
posta em prática. Esse é um momento em que os es-
tudantes podem perceber a necessidade de modificar 
algum dos objetivos ou a maneira como as metas fo-
ram delineadas.

O cronograma a ser elaborado na atividade 4 deve 
seguir os moldes do cronograma do próprio projeto, 
mas os estudantes também podem criar novas manei-
ras de se organizar. Retome com eles o cronograma 
deste projeto e converse sobre quais aspectos fun-
cionaram e quais não funcionaram.

Comente com os estudantes que talvez haja a ne-
cessidade de alterar algumas datas no cronograma do 
projeto ou mesmo no cronograma da proposta de ação, 
mas essa alteração sempre terá de ser discutida com 
todos os envolvidos e sempre deverão ser definidas 
novas datas para que a data final do projeto não seja 
comprometida.

Etapa 6

Nesta etapa, os estudantes vão pôr em prática a 
proposta de ação conforme o planejamento elaborado 
na etapa anterior.

Durante a execução da proposta são esperadas al-
gumas atitudes dos estudantes, entre as quais:

 ■ Exercer comunicação clara e objetiva intragrupo e 
entre o grupo e qualquer pessoa da comunidade ou 
do governo que esteja envolvida no projeto.

 ■ Utilizar diferentes linguagens para expressar ideias, 

criar argumentos, apresentar dados e divulgar a 
proposta, entre outros.

 ■ Argumentar com base em dados e fatos sempre que 
for necessário convencer alguém ou defender ideias 
e pontos de vista, respeitando a opinião dos inter-
locutores.

 ■ Garantir a divisão de tarefas de maneira que todos 
os integrantes tenham sua participação garantida.

 ■ Valorizar a diversidade de opiniões, de caracterís-
ticas, de saberes e de vivências dos colegas. 

 ■ Apropriar-se de conhecimentos e das relações in-
terpessoais com colegas e com a comunidade para 
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entender sua relação com o mundo do trabalho e 

refletir sobre suas expectativas de projeto de vida.

 ■ Usar essa experiência de trabalho colaborativo e do 

contato com a comunidade local para promover o 

autoconhecimento, reconhecendo suas emoções 

e aprendendo a lidar com elas.

 ■ Exercitar a empatia, o diálogo, a colaboração e a 

resolução de conflitos, quando necessário, promo-

vendo o respeito mútuo com o objetivo de manter 

o grupo coeso e em harmonia.

 ■ Agir com autonomia e responsabilidade, tomando de-

cisões com base em dados e com ética, respeitando as 

opiniões dos colegas e procurando sempre a solução 

de menor impacto social, ambiental, físico e emocional.

Essas atitudes favorecem as seguintes competên-

cias: CG2, CG4, CG7, CG8, CG9 e CG10.

Durante essa etapa, relembre os estudantes do cro-

nograma que eles criaram para a execução da propos-

ta de ação e o cronograma do projeto. Sempre que 

possível, eles deverão retomar o cronograma e anali-

sar se a proposta está caminhando como previsto ou 

se há necessidade de ajustes.

Etapa 7

Nesta etapa, os estudantes vão apresentar os re-

sultados do projeto aos colegas e à comunidade em 

dois momentos distintos.

Espera-se que os estudantes usem a oportunidade 

de apresentar aos colegas como treinamento e aperfei-

çoamento da apresentação para comunidade. Esse tam-

bém é um momento de depuração, em que os estudan-

tes deverão refletir sobre o projeto e sobre a proposta 

e seus eventuais resultados. Considerando que esta é a 

etapa final do projeto, eles não poderão modificar a pro-

posta, mas refletir sobre o que deu errado, o que deu 

certo e o que poderia ser melhorado, levando em conta 

que esse é um importante aspecto do processo criativo 

e da aprendizagem por projetos.

Ao apresentar os resultados da proposta de ação 

aos colegas e, posteriormente, à comunidade, os es-

tudantes deverão utilizar argumentos para justificar a 

elaboração da proposta, explicar como ela favoreceu 

ou promoveu mudanças positivas na comunidade e 

responder possíveis dúvidas ou questionamentos da 

plateia. Esse exercício argumentativo contribui para 

o desenvolvimento da CG7.

O roteiro apresentado na atividade 1 pode ser mo-

dificado e ampliado conforme a preferência dos estu-

dantes. A ideia é que sirva de checklist final do proje-

to e possa servir de base para apresentação aos 

colegas e à comunidade.

Atividades A1

Divulgação dos pontos de coleta

Depois de os estudantes refletirem de que modo a 

existência desses pontos de coleta poderiam ser di-

vulgados. Proponha a eles que produzam alguma ma-

nifestação artística com esse objetivo. Ou, ainda, que 

produzam algum cartaz, panfleto ou vídeo, por exem-

plo, para apresentar informações a respeito do des-

carte adequado de diferentes resíduos.

Proposições de avaliação

Veja nas Orientações gerais destas Orientações di-

dáticas, no item A avaliação de projetos, como fazer 

uso adequado dos quadros a seguir.

QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 — PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) — PROFESSOR

Breve descrição do objetivo proposto
Foi alcançado?

S N P

Etapa 1: Uso de agrotóxicos na produção de alimentos
 ■ Estudar os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente e na saúde humana.

 ■ Discutir quais fatores podem ter contribuído para o aumento da comercialização de agrotóxicos no Brasil 

no período de 2007 a 2014.

Etapa 2: Desmatamento e comunidades indígenas 
 ■ Estimar a perda de cobertura arbórea em terras indígenas por meio de tecnologias digitais, utilizando mé-

todos de sobreposição de áreas.

 ■ Investigar e discutir as possíveis causas da perda arbórea em terras Indígenas.

 ■ Analisar os impactos das queimadas no solo, na fauna e na flora.

Etapa 3: Produção e destinação do lixo 
 ■ Conscientizar o estudante sobre o descarte adequado do lixo.

 ■ Conscientizar o estudante sobre a necessidade do consumo sustentável e da redução da produção de lixo.
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Etapa 4: Identificando possíveis melhorias na comunidade 
 ■ Identificar possíveis melhorias na região que vão contribuir para transformar o lugar em que vivem em um 

lugar mais sustentável.

 ■ Escolher uma das melhorias e elaborar uma proposta de ação para pôr essa melhoria em prática, utilizan-

do conceitos matemáticos.

Etapa 5: Planejando a ação
 ■ Planejar o desenvolvimento da proposta de ação estabelecendo objetivos, metas, cronograma e divisão de 

tarefas entre os integrantes do grupo.

Etapa 6: Executando a proposta de ação
 ■ Organizar a execução da proposta de ação conforme o planejamento.

 ■ Utilizar técnicas de avaliação para verificar o andamento do planejamento e fazer modificações na pro-

posta, se necessário.

Etapa 7: Considerações e resultado do projeto
 ■ Apresentar aos colegas a proposta de ação e os resultados dela.

 ■ Apresentar à comunidade a proposta de ação e os resultados dela.

Atividades propostas por etapa
Foi alcan•ado?

S N P

Etapa 1: Uso de agrotóxicos na produção de alimentos
 ■ Pesquisa das consequências para o meio ambiente, caso algum ser vivo considerado nocivo fosse extinto.

 ■ Leitura e interpretação de gráficos sobre a quantidade de agrotóxicos comercializados no Brasil.

 ■ Construção de uma linha de tendência para representar a quantidade de agrotóxicos comercializados no 

Brasil.

 ■ Realização de uma estimativa, usando a reta suporte da linha de tendência, da quantidade de agrotóxicos 

a serem comercializados nos anos seguintes no Brasil.

 ■ Reflexão sobre a relação do aumento da taxa da comercialização de agrotóxicos por área plantada com o 

uso de agrotóxicos nas produções agrícolas.

 ■ Reflexão sobre a postura de produtores agrícolas em relação ao uso de agrotóxicos, considerando que a 

polinização realizada pelas abelhas pode ter um grande impacto na produção.

 ■ Pesquisa de alternativas ao uso de agrotóxicos na produção agrícola.

Etapa 2: Desmatamento e comunidades indígenas 
 ■ Interpretação do poema “O fim que se aproxima”.

 ■ Reflexão sobre o impacto de manifestações artísticas na conscientização de problemas ambientais, como 

queimadas.

 ■ Reflexão sobre os principais motivos da perda de cobertura arbórea no Brasil nos últimos anos.

 ■ Estimativa da medida da área de perda arbórea em uma terra indígena escolhida, utilizando o método de 

sobreposição de polígonos.

 ■ Cálculo da medida de área da terra indígena e da porcentagem de perda arbórea nessa região nos últimos anos.

 ■ Pesquisa de algumas informações sobre a terra indígena escolhida.

 ■ Formulação de hipóteses para algumas regiões terem mais foco de incêndio do que outras.

 ■ Elaboração de texto justificando a importância da preservação da vegetação em terras indígenas.

 ■ Pesquisa dos principais impactos das queimadas no solo, na fauna e na flora.
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Etapa 3: Produção e destinação do lixo 
 ■ Reflexão sobre como é tratada a produção e destinação do lixo no bairro onde vive.

 ■ Estimativa da quantidade de lixo produzido em uma semana por cada estudante em sua residência.

 ■ Reflexão sobre seus hábitos de consumo e sobre quais mudanças poderiam ser realizadas em seu dia a dia 

para produzir menos lixo.

 ■ Realização de pesquisa sobre a existência de coleta seletiva e de pontos de coleta no bairro em que mora.

 ■ Reflexão sobre a necessidade de ampliação da quantidade de pontos de coleta no bairro em que reside.

Etapa 4: Identificando possíveis melhorias na comunidade
 ■ Identificação de possíveis melhorias na região que podem contribuir para transformar o lugar em que vi-

vem em um lugar mais sustentável.

 ■ Escolha de uma das melhorias, de acordo com a necessidade ou não de mudança e com a prioridade de 

mudança.

 ■ Elaboração de uma proposta de ação para pôr essa melhoria em prática, utilizando conceitos matemáticos.

Etapa 5: Planejando a ação
 ■ Planejamento do desenvolvimento da proposta de ação.

 ■ Criação de um cronograma para a proposta de ação.

Etapa 6: Executando a proposta de ação
 ■ Execução da proposta de ação.

Etapa 7: Considerações e resultado do projeto
 ■ Apresentação da proposta de ação e dos resultados dela aos colegas.

 ■ Apresentação da proposta de ação e dos resultados dela à comunidade .

Para avaliar o desempenho individual do estudante em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM), utilize 

o Quadro de Avaliação 2, indicado nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de 

projetos. 

A utilização desses Quadros de Avaliação possibilita o registro de dados específicos do processo como um 

todo e de cada estudante em particular, em seus vários aspectos qualitativos.

MATERIAIS A1

 � BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador. Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_expostas_agrotoxicos.pdf. 
Acesso em: 5 fev. 2020.

Nesse relatório é apresentado o cenário de comercialização de agrotóxicos e a exposição humana a esses produtos no Brasil, 

durante o período de 2007 a 2014. Além disso, aborda temas emergentes relacionados à problemática dos agrotóxicos e seus 

impactos na saúde e no meio ambiente.

 � ECYLE. Descarte de medicamentos vencidos: como e onde descartar corretamente. Disponível em: https://www.ecycle.
com.br/149-descarte-de-medicamentos. Acesso em: 5 fev. 2020.

Nesse texto são apresentadas informações a respeito dos impactos ocasionados ao meio ambiente devido ao descarte 

incorreto de medicamentos. Apresenta a maneira adequada de descartá-los e sugestões de como evitar a contaminação 

ambiental.

 � FELIPE, Mathias. O que é lixo eletrônico? Veja dicas de descarte e reciclagem no Brasil. Disponível em: https://www.
techtudo.com.br/noticias/2018/09/o-que-e-lixo-eletronico-veja-dicas-de-descarte-e-reciclagem-no-brasil.ghtml. 
Acesso em: 5 fev. 2020.

Nesse texto são apresentadas algumas estatísticas sobre o descarte de lixo eletrônico no Brasil. Além disso, o texto apresenta 

dicas para o descarte adequado desse tipo de lixo – o que pode ajudar a evitar a decomposição em locais inadequados. A 

reciclagem desse material é muito importante, pois é composto de substâncias tóxicas, não renováveis e em alta demanda.
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 PROJETO 3 

As redes sociais e a divulgação 
de produtos ou serviços

Midiaeducação 

Introdução

No projeto 3 deste volume único de projetos integra-

dores da área de Matemática e suas Tecnologias, envol-

vendo o tema integrador midiaeducação, os estudantes 

são convidados a realizar atividades que culminarão na 

criação de uma proposta de campanha para um produto 

ou serviço real de um empreendedor da região onde vi-

vem. Esse será o produto final do projeto.

Ao longo do projeto, os estudantes criarão conteú-

dos originais em diversos formatos que integrarão a 

proposta de campanha, o que responde à questão ge-

radora “Como podemos usar as redes sociais para di-

fundir um produto ou serviço e angariar clientes?”.

Neste projeto, o estudante é convidado a consumir, 

participar e produzir mídia, o que vai ao encontro da 

ideia de midiaeducação de Maria Luiza Belloni (2009): 

formar um usuário ativo, crítico e criativo de todas as 

tecnologias de comunicação e informação. Além dis-

so, propõe-se que ele utilize os recursos de mídia pa-

ra auxiliar pessoas do entorno dele, se aproprie e do-

mine técnicas próprias das mídias digitais e repasse 

esse conhecimento para outras pessoas. Por isso, es-

te projeto permite o trabalho com o Tema Contempo-

râneo Trabalho.

Para que este projeto integrador possa acontecer, 

de modo fluido, dentro do esperado e previsto, é neces-

sário que haja um professor-coordenador. Nesse caso, 

recomendamos que esse professor, o qual vai trabalhar 

de maneira prioritária como organizador do projeto com 

os estudantes, tenha formação em Matemática, bem 

como afinidade com tecnologias e linguagens.

Neste projeto, haverá grande quantidade de produ-

ção de conteúdo midiático – desde frases e textos com 

600 caracteres até vídeos e esboços completos de pos-

tagens em redes sociais, os quais são usualmente ob-

jeto de estudo das áreas de Linguagens e suas Tecno-

logias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Sugerimos, então, que o professor-coordenador conte 

com o apoio de professores dessas áreas. O trabalho 

com o professor de Língua Portuguesa é preferível, mas 

o professor de Língua Estrangeira pode auxiliar nas eta-

pas de pesquisa e estudo de casos de campanhas de 

sucesso, uma vez que muitas empresas de outros paí-

ses têm alto engajamento nas mídias sociais.

Como na Aprendizagem Baseada em Projetos dá-se 

mais importância à articulação entre os conhecimen-

tos do que aos objetivos de aprendizagem específicos 

de cada componente curricular em separado, sugeri-

mos que esse projeto seja desenvolvido em um siste-

ma de coparticipação de dois professores-coordena-

dores, que dividirão igualmente as tarefas e as 

responsabilidades.

Por se tratar de um projeto envolvendo mídias so-

ciais que são, em sua maioria, digitais, e pela nature-

za do produto final do projeto, a tecnologia será em-

pregada em várias das etapas, em atividades que 

envolverão consumo, interação e produção de conteú-

dos digitais em mídias sociais.

Neste projeto, é importante que o professor-coor-

denador (ou os professores-coordenadores) tenha (ou 

tenham) as seguintes características:

 ■ seja(m) engajado(s) nas mídias sociais ou aberto(s) 

a aprender sobre elas;

 ■ tenha(m) familiaridade com tecnologias digitais;

 ■ demonstre(m) resiliência para lidar com imprevis-

tos e problemas que possam surgir durante o de-

senvolvimento do projeto;

 ■ seja(m) dinâmico(s), criativo(s) e inovador(es).

Nas orientações e comentários para as etapas, es-

tarão indicadas, quando pertinente, as atividades em 

que habilidades da BNCC de outras áreas do conheci-

mento são trabalhadas e momentos em que a colabo-

ração de professores de outras áreas podem favorecer 

o desenvolvimento do projeto.

Objetivos
 ■ Identificar as principais características de algumas 

mídias sociais.

 ■ Comparar as características de alguns formatos de 

conteúdo e verificar quais são mais adequados pa-

ra a utilização nas mídias sociais estudadas. 

 ■ Pesquisar formatos de conteúdo e mídias sociais 

para poder argumentar e justificar tomadas de 

decisões.

 ■ Produzir conteúdos e publicá-los em redes sociais.

 ■ Utilizar os conhecimentos sobre mídias sociais e 

redes sociais para ajudar um empreendedor da re-

gião a divulgar um produto ou serviço.

Justificativa

Hoje, a maioria dos jovens já é consumidora das mí-

dias sociais e, muitas vezes, participante dessas mídias, 

mas nem sempre é produtora de conteúdo. Ao mesmo 

tempo, na comunidade escolar pode haver pessoas in-

teressadas em iniciar um empreendimento e divulgá-lo 
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por meio de mídias sociais; contudo, é comum que lhes 

falte o conhecimento necessário para fazer isso.

Com isso em mente, propomos um projeto em que 
os dois grupos – jovens e empreendedores ou aspiran-
tes a empreendedores – se aliarão a serviço de uma 
ação social: a criação de uma proposta de campanha 
para um produto ou serviço de um empreendedor local.

Neste projeto, os estudantes vão aprofundar o co-
nhecimento que já têm a respeito de mídias sociais, 
tornar-se produtores de conteúdos midiáticos e colo-
car esse conhecimento em prática em um caso real.

Ao final do projeto, os empreendedores ou futuros em-

preendedores que participarem do projeto, a comunida-
de escolar e outros interessados que estiverem presen-
tes à apresentação final poderão aprender com os 
estudantes sobre as mídias sociais, sobre o processo 
criativo dos estudantes na elaboração das campanhas e 
visualizar a proposta na forma de esboços de postagens.

Espera-se que, além do enriquecimento cultural dos 
envolvidos, o projeto possa estreitar os laços de coo-
peração entre os estudantes, a comunidade escolar e 
os empreendedores da região, possivelmente abrindo 
portas para futuros projetos.

Competências e habilidades neste 

projeto

COMPETÊNCIAS GERAIS

4 (comunicaçãob, 5 (cultura digitalb e 7 (argumentaçãob.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

 ■ Competências Específicas da área de Matemática 
e suas Tecnologias: 2 e 4

 ■ Competências Específicas da área de Linguagens 
e suas Tecnologias: 1, 3 e 7

 ■ Competências Específicas da área de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas: 1 e 4

 ■ Competência Específica da área de Ciências da Na-
tureza e suas Tecnologias: 3

HABILIDADES

 ■ Habilidades da área de Matemática e suas Tecno-
logias: EM13MAT202, EM13MAT406 e EM13MAT407.

 ■ Habilidades de outras áreas do conhecimento: 
EM13CHS106, EM13CHS404, EM13CNT302, 
EM13LGG301, EM13LGG701, EM13LGG703, 

EM13LP32, EM13LP33 e EM13LP44.

O tema integrador deste projeto, midiaeducação, pro-
picia aos estudantes estudar as mídias, deixando o pa-
pel passivo de consumidores de mídias para se tornarem 
participantes e produtores em um contexto de relevân-
cia social. Eles vão entrevistar os empreendedores da 

região, pesquisar a divulgação e produção de conteúdo 

midiático, elaborar conteúdos e criar uma proposta de 

campanha para um caso real de produto ou serviço da 

região em que residem.

Durante esse processo, os estudantes terão de re-

gistrar os resultados de suas pesquisas, suas hipóteses 

e suas produções para que, ao final do projeto, possam 

apresentá-los ao empreendedor e à comunidade esco-

lar. Os resultados das pesquisas deverão ser apresen-

tados por meio de diferentes registros, como gráficos 

e tabelas, a fim de comunicar com precisão esse públi-

co. Portanto, a Competência Geral 4 (comunicaçãob é 

uma das competências exploradas neste projeto:

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conheci-

mentos das linguagens artística, matemática 

e científica, para se expressar e partilhar in-

formações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. [grifos nossos]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf.  

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 9.

Essa Competência Geral indica a importância de os 

estudantes utilizarem seus conhecimentos matemá-

ticos para representar informações de maneira a fa-

cilitar a comunicação de resultados de problemas. Es-

ses registros, em especial os estatísticos, serão 

necessários, neste projeto, para que os estudantes 

justifiquem as decisões tomadas e argumentem com 

os empreendedores os motivos pelos quais a propos-

ta de campanha os favorecerá.

O trabalho com esse tipo de registro é reforçado na 

Competência Específica 4 da área de Matemática e 

suas Tecnologias:

4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e pre-

cisão, diferentes registros de representação 

matemáticos (algébrico, geométrico, estatísti�

co, computacional etc.), na busca de solução e 

comunicação de resultados de problemas. [gri-

fos nossos]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 532.

A utilização de representações estatísticas (gráfi-

cos e tabelasb, indicada na competência citada, deve 

estar atrelada a uma narrativa argumentativa, o que 

requer dos estudantes a compreensão de como essas 
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representações devem ser usadas, a quais contextos 

e situações se aplicam e como interpretá-las. 

Esse trabalho avança ainda mais ao se desenvolver 

a habilidade EM13MAT406:

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas 

e gráficos de frequências com base em dados ob-

tidos em pesquisas por amostras estatísticas, in-

cluindo ou não o uso de softwares que inter-relacio-

nem estatística, geometria e álgebra. [grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 539.

Esse exemplo demonstra o entrelaçamento entre 

os trabalhos com a Competência Geral, com a Com-

petência Específica da área da Matemática e suas Tec-

nologias e com uma das habilidades dessa área. 

Essa habilidade, EM13MAT406, é explorada na eta-

pa 5 deste projeto por meio de uma série de atividades 

em que os estudantes serão convidados a planejar e 

executar uma pesquisa, culminando na elaboração de 

tabelas e gráficos e na posterior análise deles.

Cronograma

No quadro a seguir, há uma sugestão de cronogra-

ma semestral, considerando-se que o projeto seja tra-

balhado em uma aula semanal ao longo de 20 semanas.

Neste projeto, há alguns momentos em que os es-

tudantes vão interagir com a comunidade escolar. Pa-

ra tais atividades, será necessária a organização da 

turma, assim como a colaboração da equipe gestora 

da escola e a participação da comunidade. Por esse 

motivo, sugerimos que, antes do início do projeto, o 

material seja folheado e que os próprios estudantes 

criem um cronograma baseado no quadro reproduzi-

do a seguir, com estimativas de tempo para cada uma 

das etapas, datas de início e fim de cada uma delas e 

datas-limite para início e término de cada atividade.

O cronograma deverá também levar em considera-

ção a disponibilidade de professores de outras áreas 

do conhecimento e a possibilidade de sua colaboração 

como parceiros. 

Aula 1 Abertura e Introdução

Etapa 1: Entendendo o que é empreen-

dedorismo e marketing digital

Aulas 2 e 3 Etapa 2: Preparação para o dia dos em-

preendedores na escola

Aulas 4 e 5 Etapa 3: Dia dos empreendedores na es-

cola

Aulas 6 e 7 Etapa 4: Análise dos formulários

Aulas 8, 9 e 10 Etapa 5: Pesquisando os futuros clientes

Aulas 11 e 12 Etapa 6: Cada mídia social, uma linguagem

Aula 13 Etapa 7: Escolhendo a rede social ideal 

para o projeto

Aulas 14 Etapa 8: A personalidade da marca

Aulas 15, 16 e 

17
Etapa 9: Face a face com o empreende-

dor

Aulas 18 e 19 Etapa 10: Divulgação da campanha para 

a comunidade escolar

Aula 20 Avaliação

Idealmente este projeto deve ser aplicado levando 

em conta 20 semanas, porém, se necessário, poderá ser 

adaptado para um trimestre, composto de 13 aulas. Nes-

se caso, os estudantes precisarão desenvolver parte das 

atividades fora do horário letivo, principalmente as ta-

refas de pesquisa e planejamento. Sugerimos, para tan-

to, comprimir as etapas 1 e 2 em uma única aula, reduzir 

a duração da etapa 5 de 3 para 2 aulas, unir os conteúdos 

das etapas 7 e 8 em apenas uma aula, e reduzir a etapa 

9 para uma aula, sugerindo que a apresentação para os 

empreendedores ou avaliação interna das apresenta-

ções dos grupos seja feita fora do horário letivo.

Sugestões de encaminhamento 

Neste tópico, cada uma das etapas será comenta-

da, indicando-se encaminhamentos e respostas para 

as atividades, sugestões de leituras e, quando neces-

sário, alternativas ao proposto no Livro do Estudante.

A relação das atividades com a BNCC será explicitada 

nos comentários a seguirb para facilitar, as habilidades 

foram indicadas por seus códigos. As Competências Ge-

rais e as Competências Específicas da área de Matemá-

tica e suas Tecnologias estão indicadas pelas siglas CG 

e CE seguidas de seus respectivos números.

Abertura e introdução
O texto e as questões propostas na abertura deste 

projeto têm como objetivo convidar os estudantes a 

refletir sobre um papel desempenhado pelas redes 

sociais na atualidade, do qual muitas vezes não temos 

conhecimento. Essa reflexão inicial visa a aproxima-

ção dos estudantes com o tema proposto e servirá de 

preparação para a questão geradora, a qual será o cer-

ne deste projeto. Por esse motivo, não é necessário 

chegar a respostas em um primeiro momento.

No entanto, se achar conveniente, incentive alguns 

estudantes a compartilhar com a turma suas respos-

tas para as perguntas iniciais e para a questão gera-

dora. Aproveite para perguntar a eles se tinham co-

nhecimento dos dados apresentados no texto.

Aproveite a questão geradora para reforçar os es-

tudantes a diferença entre produto e serviço. 
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Comente que produto é o resultado de uma atividade 
humana, destinado ao consumo próprio ou ao comér-

cio – por exemplo, roupas e alimentos. Já serviço é a 
realização de uma ou mais atividades para atender de-

mandas sem assumir a forma de um bem material – por 
exemplo, transporte e serviço de telefonia.

Etapa 1
Aproveite as perguntas do início desta etapa para 

verificar os conhecimentos prévios dos estudantes a 
respeito desse assunto. Promova uma discussão co-

letiva, incentivando-os a compartilhar suas respostas 
com os colegas.

Depois, solicite que leiam as manchetes apresen-

tadas e proponha uma conversa para opinarem sobre 
o que é empreendedorismo com base nas manchetes 
apresentadas. Em seguida, peça que leiam a definição 
de empreendedorismo dada pelo Sebrae.

Verifique a possibilidade de trazer algum empreen-

dedor para conversar com os estudantes e contar um 
pouco sobre a experiência dele no ramo.

Na atividade 1, oriente os estudantes a procurar as 
mesmas informações em diferentes fontes de pesqui-
sa, confrontando-as. É importante que eles exercitem 
sempre que possível a habilidade de selecionar infor-

mações e filtrá-las, levando em consideração fatores 
como a não confiabilidade das fontes, inconsistências 
e erros. Por esse motivo, essa atividade favorece o de-

senvolvimento da habilidade EM13LP32. Sendo assim, 
caso considere necessário, peça a colaboração de pro-

fessores parceiros dessa área do conhecimento.

Na atividade 2, oriente os estudantes a confrontar 
as informações que obtiveram com as obtidas pelos 
colegas; depois proponha que elaborem, coletivamen-

te e com base nessas informações, uma definição pa-

ra marketing digital e indiquem suas principais carac-

terísticas, vantagens e desvantagens.

As atividades 3 e 4 têm como objetivo verificar se 
os estudantes apreenderam quais são as principais 
características e vantagens do marketing digital.

A atividade 5 favorece o desenvolvimento da CG4, 
pois nessa atividade os estudantes são convidados a 
comunicar as vantagens e as desvantagens do marke-

ting digital utilizando um recurso visual.

Ao final desta etapa, será indicado o primeiro ma-

terial a ser armazenado no processofólio deste proje-

to. Retome com os estudantes a função do processo-

fólio e decida com eles como fazer esse registro: se 
em formato físico (pasta, cadernob ou em formato di-
gital (CD, DVD, pendriveb.

Etapa 2

Esta etapa favorece o desenvolvimento da habili-
dade EM13MAT202 e EM13LP33, pois envolverá a 

elaboração e a utilização de um instrumento de coleta 
de dados. Caso considere necessário, peça a colabo-

ração de professores parceiros da área de Linguagens 
e suas Tecnologias para a realização desta etapa.

Na atividade 1, se necessário, oriente os estudan-

tes a retomar a definição apresentada na etapa ante-

rior para criar a frase.

Na atividade 3, um estudante por vez pode anotar, 
na lousa, o nome das pessoas mencionadas na ativi-

dade 2 e o produto ou serviço que elas oferecem. Caso 
o nome de um empreendedor apareça mais de uma vez, 
os estudantes devem considerar apenas uma ocorrên-

cia, pois a finalidade é obter uma lista única dos em-

preendedores da região. Depois, solicite que registrem 
essa lista no caderno ou do modo que preferirem.

Na atividade 4, aproveite a lista elaborada na atividade 
anterior e peça aos estudantes que apontem as caracte-

rísticas dos negócios de cada empreendedor listado e 
anote-as na lousa. Depois, instigue-os a discutir se, além 
dos negócios indicados nessa lista, haveria outros em-

preendimentos possíveis na região da escola e por qual 
motivo. Essa atividade favorece o desenvolvimento da 
CG7, pois possibilita que os estudantes argumentem com 
base no que estudaram até o momento para defender 
seus pontos de vista e chegarem a uma decisão comum.

Na atividade 5, oriente os estudantes a anotar todas 
as informações que julgarem relevantes, pois com base 
nelas vão elaborar as perguntas do formulário que será 
utilizado no dia da entrevista com o empreendedor.

Na atividade 6, comente que as perguntas do for-

mulário devem ser objetivas e precisas, para que não 
seja necessário explicar ao entrevistado o que se quis 
perguntar. Além disso, deixe claro que algumas per-

guntas devem ser diferentes para os dois perfis de en-

trevistado: aquele que já tem um negócio e aquele que 
deseja abrir um negócio. Portanto, caso prefiram não 
incluir todas as perguntas em um único questionário, 
como no modelo das páginas 83 e 84, devem criar dois 
questionários distintos: um para cada perfil de entre-

vistado. Oriente-os a reservar um espaço no formulá-

rio para o registro de informações extras, que julguem 
ser relevantes para a elaboração da campanha.

Aproveite as perguntas apresentadas no modelo de 
formulário para comentar que logotipo é uma repre-

sentação gráfica de uma empresa, instituição, produ-

to, marca, etc., e que nele geralmente constam ele-

mentos gráficos e letras estilizadas.

A atividade 7 favorece o desenvolvimento da CG7, pois 
possibilita aos estudantes que argumentem com base 
em fatos para defender seus pontos de vista e chegar a 
um consenso quanto às perguntas do questionário.

Na atividade 8 oriente os estudantes a guardar to-

das as versões do formulário, pois elas serão adicio-

nadas ao processofólio.
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Etapa 3

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4 e da 
CG7, pois durante a organização do evento os estu-

dantes serão estimulados a empregar diferentes lin-

guagens para partilhar uma mesma informação. Além 
disso, serão incentivados a utilizar tecnologias digitais 
de comunicação para disseminar essas informações.

Auxilie os estudantes a verificar com a direção da 
escola a data e o local mais convenientes para a rea-

lização desse evento. Verifique também a possibilida-

de de o evento ser realizado durante dois dias.

Oriente os estudantes quanto à organização do es-

paço em que se dará o evento e a providenciar o que 
for preciso, até mesmo os materiais necessários para 
realização desse evento.

Proponha que elenquem as tarefas que precisam 
cumprir para a concretização do evento e se organi-
zem para cumpri-las; cada estudante ou grupo de es-

tudantes pode ficar responsável por uma tarefa.

No dia do evento, acompanhe os estudantes duran-

te a realização dele. É possível que alguns produtos ou 
serviços que os empreendedores desejam promover 
não sejam adequados para a faixa etária dos estudan-

tes. Em casos assim, explique ao empreendedor que 
não será possível a participação dele no evento.

Cada grupo de quatro estudantes deve ficar respon-

sável por um empreendedor. Caso ninguém compare-

ça ao evento ou o número de empreendedores parti-
cipantes seja insuficiente para a quantidade de grupos, 
oriente os estudantes a listar os estabelecimentos co-

merciais e os produtos da região que poderiam se be-

neficiar do projeto. Nesse caso, eles próprios devem 
preencher o formulário com os dados desses locais ou 
produtos e desenvolver as próximas etapas com base 
nesse formulário.

Oriente os estudantes a guardar os formulários 
preenchidos, pois serão utilizados na próxima etapa.

Etapa 4

Nesta etapa, os estudantes vão analisar os formu-

lários preenchidos na etapa anterior. Para realizar as 
atividades 2 e 3, terão de selecionar e comparar in-

formações em diferentes fontes de pesquisa, o que 
favorece o desenvolvimento da habilidade EM13LP32. 
Além disso, esta etapa também favorece o desenvol-
vimento da CG5. Sendo assim, caso considere neces-

sário, peça a colaboração de professores dessa área 
do conhecimento para atuarem em parceria.

Auxilie os estudantes na seleção dos formulários, 
orientando-os a refletir sobre qual empreendedor seria 
possível ajudar, considerando a complexidade do pro-

duto ou serviço oferecido. Os formulários podem ser 
afixados na lousa, e os estudantes podem se organizar, 

por exemplo, por temas com os quais tenham mais afi-
nidade ou pelo conhecimento prévio sobre o assunto.

As atividades 1 a 3 têm como objetivo levar os estu-

dantes a selecionar, a partir das respostas apresentadas 
no formulário, informações que serão relevantes para a 
elaboração do questionário na próxima etapa e, além dis-

so, a pesquisar outras informações que possam auxiliá-

-los na composição das perguntas desse questionário. 

Etapa 5

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4 e da 
CG7, pois os estudantes serão estimulados a argumen-

tar com os colegas de grupo para defender suas inter-

pretações e conclusões acerca dos dados obtidos na 
pesquisa. Além disso, favorece o desenvolvimento das 
habilidades EM13MAT202, EM13MAT406 e EM13MAT407, 
pois, além de planejar e executar uma pesquisa, os es-

tudantes terão de construir tabelas e gráficos e analisar 
e interpretar os dados obtidos. 

Caso algum estudante na turma já tenha realizado 
ou participado de uma pesquisa, incentive-o a com-

partilhar essa experiência com os colegas.

Reveja com os estudantes as fases que compõem 
uma pesquisa estatística e os conceitos de população 
e de amostra.

No que se refere à forma de aplicação, alguns auto-

res costumam diferenciar questionário de formulário. 
Segundo esses autores, o questionário pode ser preen-

chido pelo próprio respondente; já o formulário deve 
ser preenchido pelo entrevistador. Nesta etapa do pro-

jeto, usaremos a palavra “questionário” para designar 
as duas técnicas de dados, isso para evitar que haja 
confusão com o formulário que criaram na etapa 3. 

Na atividade 1, auxilie os estudantes a definir o públi-
co-alvo da pesquisa com base nas informações que le-

vantaram até o momento. Reforce que o público-alvo 
deve ter as características que desejam investigar. A pes-

quisa que realizaram na atividade 2 da etapa anterior 
também pode ajudá-los na determinação desse público.

Na atividade 2, oriente os estudantes a listar todas 
as informações que desejam obter por meio dessa pes-

quisa. Reforce que o objetivo da pesquisa é entender 
um pouco melhor os hábitos de consumo do público-

-alvo e, com isso, elaborar uma proposta de campanha 
que atinja esse público.

As atividades 3 e 4 têm como objetivo fazer os es-

tudantes compreender a intencionalidade das pergun-

tas de uma pesquisa.
Na atividade 5, se necessário, auxilie os estudantes 

na elaboração das perguntas. Reforce que devem le-

var em consideração todas as informações que obti-
veram nas etapas anteriores a respeito do produto ou 
serviço que vão realizar a campanha. Enfatize que as 

260

PI_MAT_Coletivo_g21At_256_267_Manual_Parte_Especifica_Projeto3.indd   260PI_MAT_Coletivo_g21At_256_267_Manual_Parte_Especifica_Projeto3.indd   260 2/26/20   5:45 PM2/26/20   5:45 PM



Comente com os estudantes que, durante a coleta 

de dados, será preciso deixar claro para o público que 

se trata de uma pesquisa escolar e voluntária. Além 

disso, reforce a seriedade da pesquisa, que é neces-

sário coletar dados reais e que não se deve manipulá-

-los. O objetivo é obter um recorte representativo da 

comunidade escolar e do entorno (abrangendo os 

clientes e possíveis clientes).

No caso de uma pesquisa de campo, deve-se aten-

tar para a garantia da integridade física, emocional e 

psicológica dos estudantes durante a realização da 

coleta de dados.

Caso os estudantes decidam disponibilizar o ques-

tionário on-line, auxilie-os a procurar plataformas que 

ofereçam esse recurso gratuitamente, como o Survey 

Project (disponível em: www.surveyproject.org/. Aces-

so em: 17 jan. 2020) e o Formulários Google (disponível 

em: www.google.com/forms/about/. Acesso em: 17 

jan. 2020). 

Na atividade 10, os estudantes podem usar softwares 

de criação e edição de planilhas, como a Planilha Calc 

do LibreOffice (disponível em: https://pt-br.libreoffice. 

org/. Acesso em: 17 jan. 2020), para tabular os dados 

obtidos na pesquisa. 

Na atividade 11, se necessário, retome com os es-

tudantes os tipos de gráfico que foram estudados nos 

anos finais do Ensino Fundamental. Essa atividade fa-

vorece o desenvolvimento da habilidade EM13MAT406, 

pois os estudantes vão construir tabelas ou gráficos 

para apresentar os resultados da pesquisa.

A atividade 12 favorece o desenvolvimento da ha-

bilidade EM13MAT407, pois explora a interpretação de 

dados estatísticos por meio de gráficos. Além disso, 

essa atividade tem como objetivo dar exemplos de 

apresentação de dados de uma pesquisa.

Na atividade 13, caso o grupo conclua, a partir dos 

dados obtidos, que o público-alvo delineado no início 

da pesquisa não tem interesse no produto ou serviço, 

oriente os estudantes a analisar os dados para verifi-

car se, de fato, ele não tem interesse ou se passariam 

a ter interesse se algo fosse modificado nesse produ-

to ou serviço. Em ambos os casos, oriente os estudan-

tes a refazer a pesquisa ajustando o que for necessá-

rio. Diga que devem considerar os dados obtidos para 

delinear um novo público-alvo, se for o caso. Como 

nessa atividade os estudantes vão analisar e interpre-

tar os dados coletados, ela também favorece o desen-

volvimento da habilidade EM13MAT406.

Etapa 6
Nas etapas 6 a 8, os estudantes serão convidados 

a consumir conteúdos por meio da leitura de textos, 

de fotografias e de postagens, a produzir conteúdo e 

a interagir com os conteúdos criados pelos colegas. 

perguntas devem ser claras, para que o participante 

da pesquisa possa respondê-las sem dificuldade e até 

mesmo sozinho (por exemplo, na versão on-line). Além 

disso, ressalte que a linguagem deve ser adequada ao 

público ao qual se destina a pesquisa. Por exemplo, a 

pergunta 2 do questionário da página 89 poderia ter 

sido escrita do seguinte modo: “Qual é a sua idade?” 

ou “Quantos você tem?”.

Reforce que as perguntas devem estar alinhadas 

com o objetivo da pesquisa: as informações que de-

sejam obter a respeito dos clientes ou futuros clientes 

da empresa e de seus hábitos de consumo, para mon-

tar a campanha. Por exemplo, se eles comprariam de-

terminado produto, onde costumam comprá-lo, se uti-

lizam redes sociais para comprar produtos ou 

contratar serviços, etc. 

As perguntas devem ser, preferencialmente, de múl-

tipla escolha; deve haver várias opções de resposta 

para cada pergunta. 

Exemplos de perguntas:
 ■ Quantos reais você costuma pagar por um corte de 

cabelo?
 ■ Você segue empresas de calçados nas redes so-

ciais?
 ■ Você utiliza as redes sociais para pesquisar e com-

prar produtos?
 ■ Você costuma pesquisar restaurantes por meio das 

redes sociais?
 ■ Qual rede social você costuma utilizar?

Essa atividade favorece o desenvolvimento da ha-

bilidade EM13LP33. Assim, caso considere necessá-

rio, peça a colaboração de professores dessa área do 

conhecimento para atuar em parceria.

Na atividade 6, oriente os estudantes a anotar as 

sugestões e dúvidas dos colegas para, posteriormen-

te, ajustar as perguntas do questionário.

A atividade 7 favorece o desenvolvimento da habi-

lidade EM13MAT202. Para o desenvolvimento satisfa-

tório dessa habilidade, convém que os estudantes já 

tenham estudado técnicas de amostragem nos anos 

finais do Ensino Fundamental.

Nas atividades 8 e 9, os estudantes vão iniciar o 

planejamento da coleta de dados. Comente com eles 

que, antes de decidir o método que utilizarão para co-

letar os dados, devem refletir sobre qual desses mé-

todos acham mais eficaz para atingir o público que 

desejam que responda ao questionário da pesquisa.

Se a escola ainda não tiver um perfil nas redes so-

ciais, será necessário criá-lo nesta etapa, para que os 

estudantes possam divulgar os questionários on-line 

usando esse perfil. Caso verifique que alguns estudan-

tes não sabem o que são redes sociais, sugerimos rea-

lizar a etapa 6 antes da etapa 5.
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Assim, por perpassar objetos de estudo usuais das 

áreas de Linguagens e suas Tecnologias, de Língua 

Portuguesa e de Ciências Humanas e Sociais Aplica-

das, os estudantes terão a oportunidade de trabalhar 

nas atividades destas etapas conteúdos que favore-

cerão o desenvolvimento de habilidades dessas áreas. 

Nesses casos, foram indicadas as habilidades da BNCC 

e mencionadas as atividades em que elas são desen-

volvidas. Assim, nessas etapas, caso considere neces-

sário, peça a colaboração de professores dessas áreas 

do conhecimento para atuar em parceria.

Essa etapa se inicia com uma comparação entre 

fotografias dos mesmos lugares que serve como 

exemplo da importância de uma boa captura de ima-

gem e de clareza ao passar uma informação. 

Quando oferecemos um produto ou serviço, é im-

portante que o cliente entenda do que se trata: quais 

são suas qualidades, suas funções, suas dimensões, 

etc. Uma boa imagem, que transmita bem as caracte-

rísticas, as qualidades, os “valores” do produto ou ser-

viço, é mais efetiva na comunicação. As imagens, ví-

deos ou textos a serem criados para a proposta de 

campanha precisam passar uma mensagem clara, coe-

rente e objetiva sobre o produto ou serviço.

Nas atividades 1 a 3, os estudantes terão o primei-

ro contato com formatos de conteúdos e com as mí-

dias sociais que eles utilizarão na divulgação da cam-

panha. O entendimento das diferenças entre a 

linguagem empregada em cada um desses formatos 

e em cada uma das mídias sociais e como os dois se 

relacionam será fundamental para a argumentação 

posterior para a escolha dos formatos de conteúdo 

para a proposta de campanha.

Na página 95, a dica 8 dos vídeos refere-se à dife-

rença entre a gravação vertical e a horizontal de ví-

deos. Comente com os estudantes que os vídeos gra-

vados na vertical parecem ótimos na tela de um 

smartphone, mas quando assistidos em uma televisão 

ou em um monitor de computador, o resultado será 

uma imagem no meio da tela com grandes faixas pre-

tas em ambos os lados.

A atividade 6 favorece o desenvolvimento da CG4, 

da CG5 e das habilidades EM13CHS106 e EM13LGG301, 

pois nela os estudantes farão uso de seus conheci-

mentos artísticos, científicos e matemáticos para ex-

pressar uma mesma informação de diferentes manei-

ras e em diferentes linguagens (verbal, visual e sonora). 

Para isso, eles participarão de um processo colabora-

tivo de produção de conteúdo que leva em conta as 

características e limitações de cada formato.

O propósito da atividade é que os estudantes colo-

quem em prática o que aprenderam sobre os diferen-

tes formatos de conteúdos e diferentes mídias sociais 

e iniciem o processo de se tornarem produtores de 

conteúdo. Sugerimos a seguir um conjunto de frases, 

de contextos variados, que podem ser usadas na ati-

vidade; para cada uma delas, indicamos uma notícia 

para leitura complementar. 

1.	Há quatro espécies diferentes de araras-azuis 

no Brasil.

Arara considerada extinta volta à caatinga ao lado 

de onças e outras espécies ameaçadas. Disponível 

em: https://g1.globo.combnaturezabdesafio-
naturezabnoticiab2019b02b19barara-considerada-
extinta-volta-a-caatinga-ao-lado-de-oncas-e-
outras-especies-ameacadas.ghtml. Acesso em: 
19 dez. 2019.

2.	Mais de três quartos do ar do nosso planeta é 

composto de N
2
.

Reciclagem de matéria: conheça o ciclo do nitro-
gênio. Disponível em: http:bbg1.globo.combNoti 
ciasbVestibularb0,,MUL1301460-5604,00-RECICLA 

GEM+DE+MATERIA+CONHECA+O+CICLO+DO+NI 
TROGENIO.html. Acesso em: 19 dez. 2019.

3.	A sonda israelense Beresheet contaminou a 

Lua com pequenos organismos chamados 

tardígrados.

Tardígrados espalhados pela Lua, e isso não tem 
graça nenhuma. Disponível em: https://epoca. 

globo.combcolunistasbtardigrados-espalhados- 

pela-lua-isso-nao-tem-graca-nenhuma-23884164. 
Acesso em: 19 dez. 2019.

4.	Um em cada 12 brasileiros não tem coleta re-

gular de lixo na porta de casa.

Produção de lixo no Brasil cresce mais que capaci-
dade para lidar com resíduos. Disponível em: https://

epocanegocios.globo.combBrasilbnoticiab2019b11b
epoca-negocios-producao-de-lixo-no-brasil-cres 

ce-mais-que-capacidade-para-lidar-com-residuos.
html. Acesso em: 19 dez. 2019.

5.	Chegam ao Brasil alimentos substitutos de 

carne feitos de beterraba, grão de bico e óleo 

de coco.

À base de plantas ou de células, alternativas à car-
ne se multiplicam. Disponível em: https:bbg1.globo.
combeconomiabagronegociosbnoticiab2019b 

05b09ba-base-de-plantas-ou-de-celulas-alterna 

tivas-a-carne-se-multiplicam.ghtml. Acesso em: 
19 dez. 2019.
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Inicialmente, oriente os estudantes a acessar os 

sites indicados e também outros, para confirmar se a 

informação da frase inicial está correta e obter infor-

mações extras. Dependendo do formato, eles poderão 

acrescentar mais informações; por exemplo, para a 

frase 1, eles podem pesquisar o habitat, o nome cien-

tífico, o comprimento e o peso médios, características 

da plumagem, se estão ameaçadas de extinção, etc.

Nesta atividade, é importante que os estudantes 

tentem adaptar a informação para cada formato; o ob-

jetivo é que eles percebam que algumas informações 

são mais facilmente transmitidas em um tipo de for-

mato do que em outro; portanto, devem usar sua cria-

tividade para contornar problemas e limitações. Por 

exemplo, se a informação a ser transmitida fosse: “a 

água potável do planeta está acabando”, ela poderia 

ser repassada por meio de: um vídeo mostrando um 

modelo 3D da Terra e indicando a porcentagem de 

água potável que existe no planeta em relação ao total 

de água existente (mídia social de compartilhamento 

de vídeosb; uma imagem de uma gota de água limpa 

caindo em um copo de água suja (mídia social de com-

partilhamento de imagensb; um texto curto informati-

vo (mídia social de microtextosb.

Na atividade 7, os estudantes vão apresentar aos 

colegas os conteúdos criados e elaborar um texto em 

que respondam se foi possível passar as mesmas in-

formações usando diferentes formatos e argumentem 

para justificar sua resposta. Essa argumentação aju-

dará os estudantes a decidir que formatos usar em 

suas campanhas na próxima etapa. Se possível, pro-

mova um debate sobre os resultados apresentados 

pelos grupos. A produção da justificativa por escrito 

favorece o desenvolvimento da CG7.

O desenvolvimento da habilidade EM13LGG701 foi 

favorecido nas atividades 7 e 8 com a exploração de 

recursos de tecnologia digital para compreender seus 

usos e limitações e para usá-los na produção dos con-

teúdos.

Na atividade 9, antes da publicação, liste com os 

estudantes todas as redes sociais que eles escolhe-

ram e verifique com a direção se a escola já tem um 

perfil nessas redes e se ele pode ser usado neste pro-

jeto. Caso necessário, crie com os estudantes um per-

fil da turma para essas publicações. 

O trabalho que se iniciou na atividade 6 e culminou 

na atividade 9 permitiu a criação, de maneira colabo-

rativa, de um projeto autoral coletivo para publicação 

em um ambiente digital, favorecendo o desenvolvi-

mento da habilidade EM13LGG703 e a criação de um 

texto argumentativo na atividade 7, que favorece o 

desenvolvimento da CG7.

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Hashtags 

com papel social”, que consta na seção Atividade A1.

Etapa 7
Nas atividades 1 e 2, os estudantes vão analisar pe-

ças de campanhas publicitárias atuais em contexto 

digital, identificando o tipo de rede social usada e o 

público que está sendo atingido por essas campanhas. 

Depois vão comparar as empresas que promoveram 

as campanhas e as características dessas empresas 

para entender quais estratégias de engajamento e vi-

ralização foram usadas. 

Na atividade 3, com base nas informações coleta-

das nas atividades anteriores, os estudantes vão criar 

hipóteses que justifiquem o sucesso da estratégia de 

cada campanha, apontando os motivos pelos quais 

cada recurso linguístico foi utilizado. A argumentação 

dos estudantes para sustentar tais hipóteses deverá 

ser baseada nas pesquisas realizadas nas atividades 

anteriores. Explicite que sempre devem argumentar 

com base em fatos e dados. Com isso, a atividade fa-

vorece o desenvolvimento da CG7.

Apesar de as hipóteses dos estudantes serem ba-

seadas em fatos e dados, elas podem não refletir os 

motivos pelos quais a campanha foi criada, dado que 

a elaboração de uma campanha publicitária é algo 

complexo e alguns aspectos dela podem estar além 

dos conhecimentos dos estudantes.

O trabalho realizado pelos estudantes nessas três 

primeiras atividades favorece o desenvolvimento da 

habilidade EM13LP44.

Nas atividades 4 a 6, os estudantes vão fazer uma 

atividade similar à atividade 4 da etapa anterior: pro-

duzir conteúdo a partir de uma frase, com o intuito de 

passar uma informação por meio de diferentes lingua-

gens. Mas desta vez eles mesmos criarão a frase, que 

deve ser sobre o produto ou serviço objeto da propos-

ta de campanha deles. Essas atividades contribuem 

para o desenvolvimento da CG4.

Um dos pontos importantes dessa sequência de ati-

vidades é o embasamento em dados das pesquisas 

realizadas, nas informações sobre os formatos de con-

teúdo escolhidos, nas características das redes so-

ciais escolhidas e sobre o próprio produto ou serviço. 

No item d da atividade 4, esse embasamento assumi-

rá a forma de argumentos para justificar a decisão to-

mada pelos estudantes nos outros itens da mesma 

atividade. O trabalho com a coleta de dados e o uso 

deles para a construção de argumentos, em que se 

formulam e se defendem ideias, favorecem o desen-

volvimento da CG7.

Na atividade 6, os estudantes vão criar de modo 

colaborativo conteúdos inéditos de sua autoria utili-

zando diversas linguagens, conforme os esboços que 

fizeram na atividade 5 e estudos realizados anterior-

mente. Esses conteúdos serão apresentados ao em-

preendedor na etapa 9. Esse é o último passo de uma 
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sequência de atividades em que eles estudaram, clas-

sificaram e utilizaram diversos formatos de conteúdo 
e de mídias sociais para comunicar informações e pro-

duzir conhecimentos; tais atividades favorecem o de-

senvolvimento da CG5 e das habilidades EM13CHS106, 
EM13LGG703 e EM13LGG301.

Etapa 8
A atividade 2 traz uma oportunidade para conver-

sar com os estudantes sobre o mercado de trabalho e 
as mudanças que as mídias sociais estão causando 
nesse mercado. Segundo o estudo Projetando 2030: 

uma visão dividida do futuro, realizado pelo Institute 
For The Future (IFTF), 85% das pessoas estarão tra-

balhando em 2030 em profissões novas, parte delas 
em profissões que já existem mas que foram transfor-

madas pela tecnologia. Nesta atividade, o estudante 
poderá identificar e discutir as características que 
uma pessoa deve ter para ser um analista de redes so-

ciais. Promova uma conversa sobre essas caracterís-

ticas e pergunte, por exemplo, quais efeitos as trans-

formações técnicas e tecnologias podem ter em uma 
profissão como essa e se essa profissão (e outras pro-

fissões voltadas para as mídias sociais) será a mesma 
em 2030. O trabalho com essa atividade favorece o 
desenvolvimento da habilidade EM13CHS404.

É importante que os estudantes entendam e expli-
quem ao empreendedor que a conta profissional terá 
um objetivo diferente da conta pessoal, e que a sepa-

ração das contas evita que ele fique sobrecarregado 
com notificações e mensagens.

Na atividade 3, os estudantes vão analisar peças 
de campanhas publicitárias para identificar persona-

gens que tais campanhas ou marcas possam ter, quais 
características esses personagens têm e como se re-

lacionam com a marca e com os clientes. Essa análise 
favorece o desenvolvimento da habilidade EM13LP44.

Caso os estudantes não encontrem exemplos de 
personagens com características similares às carac-

terísticas do produto ou serviço com o qual estão tra-

balhando, na atividade 4, os estudantes poderão re-

fletir sobre os motivos que possam justificar a criação 
do personagem. Em seguida, poderão usar o mesmo 
raciocínio para refletir se o produto ou serviço para o 
qual estão criando a campanha pode se beneficiar da 
criação do personagem. 

Na atividade 5, os estudantes usarão linguagem 
iconográfica e tecnologias digitais para criar o perso-

nagem para a proposta de campanha, o que favorece 
o desenvolvimento da habilidade EM13CHS106. O uso 
de dados e de informações coletadas nas atividades 
anteriores para justificar a tomada de decisão de criar 
ou não o personagem no item b favorece o desenvol-
vimento da CG7. 

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Domínio 
público”, que consta na seção Atividade A1.

Na atividade 6, algumas práticas de bom relacio-

namento podem servir tanto para situações off-line 

quanto on-line; entretanto, incentive os estudantes a 
procurarem por práticas exclusivas ao relacionamen-

to on-line. Algumas dessas práticas têm consequên-

cias que podem ser tanto positivas quanto negativas 
para o empreendedor. Por exemplo, todas as intera-

ções públicas no ambiente on-line (em fóruns, etc.) 
podem ficar visíveis para clientes por muitos anos e 
influenciar vendas posteriores – e mesmo as intera-

ções particulares podem ser publicadas por meio de 
capturas de tela. Além disso, o relacionamento on-line 

é extremamente interativo e rápido.

Etapa 9

Esta etapa favorece o desenvolvimento da CG4, da 
CG5, da CG7 e complementa o trabalho com a habili-
dade EM13MAT406, pois nela cada grupo vai fazer uma 
apresentação para mostrar ao empreendedor a cam-

panha criada, e nessa ocasião os estudantes deverão 
usar argumentos convincentes, com base nas pesqui-
sas realizadas e nas análises de gráficos e tabelas, pa-

ra justificar os motivos que levaram o grupo a optar 
por determinadas redes sociais e formatos de conteú-

do. Para isso, terão de utilizar diferentes linguagens, 
bem como conhecimentos das linguagens artística e 
matemática. Além disso, os estudantes auxiliarão os 
empreendedores na criação do perfil da empresa nas 
redes sociais e nas duas primeiras publicações.

Antes da apresentação, oriente os estudantes a não 
elaborar uma apresentação longa, preferencialmente 
de 10 a 20 minutos, e sempre que necessário, escla-

recer ao empreendedor as principais dúvidas que ele 
levantar ao longo dessa apresentação. Comente com 
eles que é possível que o empreendedor fique insatis-

feito com as opções criadas por eles, talvez por achar 
que elas não atendem ao que ele esperava. Nesse ca-

so, os estudantes podem estender a reunião para in-

vestigar se o empreendedor não quer mais participar 
do projeto ou, caso queira continuar participando, 
identificar quais pontos poderiam ser melhorados pa-

ra que a campanha atenda às necessidades dele. Caso 
o empreendedor não queira mais participar do proje-

to, os integrantes desse grupo deverão se reorganizar 
para ajudar os outros grupos. 

O objetivo desta etapa é fornecer algumas informa-

ções básicas ao empreendedor para que ele possa co-

mandar seu próprio negócio. Caso ele mostre interes-

se em adquirir, por exemplo, um e-commerce próprio, 
oriente os estudantes a indicar alguns materiais do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae), como os apresentados a seguir.
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 ■ 9 DICAS para você dominar o mercado digital. Dispo-

nível em: www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/

sebraeaz/o-que-voce-precisa-saber-sobre-comer 

cio-eletronico,b3ab55a4873c4410VgnVCM 

1000003b74010aRCRD#0. Acesso emb 18 jan. 2020.

 ■ COMO abrir uma loja virtual. Disponível emb www.

sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/como-abrir-

uma-loja-virtual,30a9438af1c92410VgnVCM100000

b272010aRCRD. Acesso emb 18 jan. 2020.

 ■ PLATAFORMA de e-commerce: como escolher. Dispo-

nível emb www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/

artigos/artigosInovacao/plataforma-de-e-commer 

ce-como-escolher,ab8a59efc9ba1510VgnV 

CM1000004c00210aRCRD. Acesso emb 18 jan. 2020.

Caso o perfil da empresa seja novo, sugira aos es-

tudantes que sigam o perfil da empresa, para ajudar 

na divulgação, e incentivem o empreendedor a pedir 

a amigos e familiares que façam o mesmo.

Nesta etapa, é apresentado um fluxograma que per-

mite ao estudante a visualização de todo o encadea-

mento desta etapa de apresentação da proposta de 

campanha para o empreendedor, indicando as diver-

sas possibilidades de resultados, conforme as respos-

tas/reações do empreendedor. A exploração da leitu-

ra desse fluxograma permite retomar o trabalho com 

algumas habilidades dos anos finais do Ensino Funda-

mental e, além disso, favorece o desenvolvimento do 

pensamento computacional. 

Na atividade 1, os estudantes serão convidados a 

avaliar as campanhas dos colegas. O objetivo é que 

tenham oportunidade de treinar a apresentação, re-

ceber críticas construtivas sobre o projeto, justificar 

as decisões tomadas e, eventualmente, fazer peque-

nos ajustes ou correções na campanha.

Oriente os estudantes a sempre justificar seus pon-

tos de vista com argumentos bem fundamentados. Por 

exemplo, um comentário como “não gostei da cor do 

logotipo que vocês criaram” não acrescenta nada de 

útil nem contribui para o aprimoramento da campa-

nha, além de ser subjetivo. Por outro lado, um comen-

tário como “a cor escolhida é muito escura e dificulta 

a leitura do texto” trata com objetividade a questão da 

cor escolhida, servindo de alerta para um problema 

que merece consideração.

Caso os estudantes queiram, as apresentações po-

dem ser gravadas em vídeo ou áudio para facilitar a 

conferência dos pontos a melhorar. Ou, ainda, os es-

tudantes avaliadores podem escrever as dúvidas e os 

apontamentos em uma folha à parte e entregá-la ao 

grupo para que este tenha o registro.

O ícone D  apresentado nessa atividade indica ques-

tões ou atividades em que os estudantes são convida-

dos a avaliar o desenvolvimento do projeto até o mo-

mento ou avaliar o andamento dos projetos dos 

colegas. Indica também um momento de retomada da 

questão geradora e de reflexão sobre os projetos e o 

rumo que estão tomando.

Na atividade 2, oriente os estudantes a guardar uma 

versão da campanha pré-apresentação e outra pós-

-apresentação. Esse material será incluído no proces-

sofólio e, ao final, quando eles forem avaliar o projeto, 

a comparação entre esses materiais poderá auxiliá-los.

As atividades 3 a 5 têm como objetivo fazer com que 

os estudantes mensurem a repercussão e a eficácia 

das publicações que eles criaram. Oriente-os a iniciar 

o acompanhamento das publicações dois dias após a 

publicação da campanha na rede social; eles devem 

acompanhá-las diariamente durante uma semana. So-

licite, por exemplo, que anotem diariamente quantas 

pessoas comentaram, quantas compartilharam e quan-

tas curtiram as publicações e, depois, verifiquem se 

esses números aumentaram no decorrer da semana.

Na atividade 4, caso os estudantes identifiquem 

que é necessário fazer alguns ajustes no perfil da em-

presa, oriente-os a entrar em contato com o empreen-

dedor e explicar os ajustes que precisam ser feitos.

Etapa 10

Durante o evento, os estudantes vão comunicar pa-

ra públicos variados (colegas, empreendedores, pro-

fessores e funcionários da escola, responsáveis e ou-

tras pessoas da comunidade escolar) os resultados de 

suas pesquisas, mostrando gráficos e dados coletados 

anteriormente por meio de tecnologias digitais de in-

formação e comunicação (TDIC). Esse evento possibi-

lita o debate da relevância sociocultural do uso das 

redes sociais para a promoção de um negócio. O pla-

nejamento e a execução desse evento, assim como o 

debate das informações e os resultados coletados e 

criados pelos estudantes, favorecem o trabalho com 

a CG4 e a CG7 e com a habilidade EM13CNT302. Assim, 

nesta etapa, caso considere necessário, peça a cola-

boração de professores dessa área do conhecimento 

para atuar em parceria.

Antes de iniciar a apresentação das campanhas, 

informe aos participantes do evento quantos em-

preendedores foram entrevistados no início do proje-

to, quantos participaram até a etapa de apresentação 

da campanha e quantos permitiram que fossem reali-

zadas as publicações.

Nas atividades 1 e 2, os estudantes podem seguir a 

mesma dinâmica proposta na atividade 1 da etapa 9.

Na atividade 3, acompanhe e oriente os estudantes 

durante a publicação das fotografias e vídeos nas redes 

sociais da escola. Essa publicação deve ser feita coleti-

vamente, por isso eles devem selecionar fotografias e 

vídeos de todos os grupos que participaram do evento. 

Se desejarem, podem também incluir fotografias 

do dia do evento no processofólio.
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Atividades A1

Hashtags com papel social

Além de ajudar o usuário a encontrar postagens pes-

quisando palavras-chaves, as hashtags também podem 

ter um papel social e criar movimentos ou ações cole-

tivas, divulgando um problema (e possíveis soluções), 

promovendo discussões sobre o assunto e até suge-

rindo ações para os usuários. Há diversos exemplos de 

experiências interessantes, como a hashtag 

#PraCegoVer, criada para promover a acessibilidade 

de deficientes visuais e incitar os usuários a eles pró-

prios criarem descrições para imagens e vídeos em 

suas postagens nas redes sociais. O texto escrito após 

a hashtag é lido por aplicativos de audiodescrição e fa-

cilitam o entendimento de recursos visuais. Pergunte 

aos estudantes se eles conhecem essa hashtag e, em 

caso negativo, apresente-a. Em seguida, peça que pes-

quisem sobre audiodescrição e que criem uma descri-

ção para cada fotografia, desenho ou vídeo criado por 

eles. Sugerimos como leitura complementar os artigos 

“Criadora do projeto #PraCegoVer incentiva a descri-

ção de imagens na web”, disponível em: https:bbmwpt.

com.brbcriadora-do-projeto-pracegover-incentiva 

-descricao-de-imagens-na-webb, e “Você sabe o que 

é #PraCegoVer?”, disponível em: https:bbcrppr.org.brb

pracegoverb. Acesso em: 19 dez. 2019.

Domínio público

Após a leitura do boxe Você sabia?, comente com 

os estudantes que é permitido utilizar (reproduzir, 

apresentar ou explorar) obras de domínio público. No 

Brasil, uma obra entra em domínio público setenta 

anos após a morte do autor, contados a partir do pri-

meiro dia de janeiro do ano subsequente ao da morte. 

Portanto, os personagens que eles vão criar podem 

ser inspirados em personagens de obras como Sítio 

do Picapau Amarelo, Alice no País das Maravilhas e O 

mágico de Oz, entre outros. Isso significa que podem, 

por exemplo, desenhar suas próprias versões do Vis-

conde de Sabugosa ou do Chapeleiro Maluco e usá-las 

na proposta de campanha.

Sugerimos que os estudantes consultem o site Do-

mínio Público – disponível em: www.dominiopublico.

gov.brb (acesso em: 11 jan. 2020) – para informar-se 

sobre obras brasileiras (músicas, obras de arte, livros, 

etc.) que estão em domínio público. 

Proposições de avaliação

Veja nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos, como fazer uso 

adequado dos quadros a seguir.

QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 – PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) – PROFESSOR

Breve descrição do objetivo proposto
Foi alcançado?

S N P

Etapa 1: Entendendo o que é empreendedorismo e marketing digital
 ■ Apresentar o conceito de empreendedorismo.

 ■ Identificar as principais características e vantagens do marketing digital.

Etapa 2: Preparação para o dia dos empreendedores na escola
 ■ Identificar os empreendedores da região.

 ■ Elaborar um formulário para a entrevista com os empreendedores.

Etapa 3: Dia dos empreendedores na escola
 ■ Organizar e divulgar o evento do dia dos empreendedores na escola.

 ■ Entrevistar os empreendedores que aceitaram participar do projeto.

Etapa 4: Análise dos formulários
 ■ Analisar os formulários preenchidos no dia do evento.

Etapa 5: Pesquisando os futuros clientes
 ■ Realizar todas as etapas da pesquisa estatística.

Etapa 6: Cada mídia social, uma linguagem
 ■ Identificar as principais características de algumas mídias sociais.

 ■ Comparar as características de alguns formatos de conteúdo e verificar quais são mais adequados para 

usar nas mídias sociais estudadas.

 ■ Publicar o conteúdo criado em uma rede social.

Etapa 7: Escolhendo a rede social ideal para o projeto
 ■ Escolher as redes sociais e o formato dos conteúdos que serão usados na campanha.

 ■ Criar a proposta de campanha.
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Etapa 8: A personalidade da marca
 ■ Verificar se a criação de um personagem auxiliará na divulgação do produto ou serviço.

Etapa 9: Face a face com o empreendedor
 ■ Apresentar a proposta de campanha ao empreendedor.

Etapa 10: Divulgação da campanha para a comunidade escolar
 ■ Organizar e divulgar o evento em que as campanhas serão apresentadas aos empreendedores e à comuni-

dade escolar.

Atividades propostas por etapa
Foi executada?

S N P

Etapa 1: Entendendo o que é empreendedorismo e marketing digital
 ■ Pesquisa sobre marketing digital.

Etapa 2: Preparação para os dias dos empreendedores na escola
 ■ Elaboração do formulário para a entrevista com os empreendedores.

Etapa 3: Dia dos empreendedores na escola
 ■ Execução de evento para receber os empreendedores na escola.

 ■ Entrevista com os empreendedores.

Etapa 4: Análise dos formulários
 ■ Análise dos formulários das entrevistas com os empreendedores.

Etapa 5: Pesquisando os futuros clientes
 ■ Planejamento da pesquisa.

 ■ Elaboração do questionário.

 ■ Realização da pesquisa.

 ■ Tabulação dos dados.

 ■ Análise e interpretação dos dados.

Etapa 6: Cada mídia social, uma linguagem
 ■ Elaboração de um texto de 300 a 600 caracteres sobre um assunto previamente escolhido.

 ■ Gravação de áudio e vídeo sobre esse assunto.

 ■ Elaboração de um desenho que tenha relação com o assunto escolhido.

Etapa 7: Escolhendo a rede social ideal para o projeto
 ■ Elaboração da proposta de campanha.

Etapa 8: A personalidade da marca
 ■ Reflexão sobre a necessidade ou não de criar um personagem para a campanha.

Etapa 9: Face a face com o empreendedor
 ■ Elaboração de uma apresentação para mostrar e explicar ao empreendedor a proposta de campanha.

Etapa 10: Divulgação da campanha para a comunidade escolar
 ■ Execução de um evento para mostrar o produto final aos empreendedores e à comunidade escolar.

Para avaliar o desempenho individual do estudante em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM), utilize o Qua-

dro de Avaliação 2 indicado nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos. 

A utilização desses Quadros de Avaliação possibilita o registro de dados específicos do processo como um 

todo e de cada estudante em particular, em seus vários aspectos qualitativos.

MATERIAIS A1

 � 10 DICAS básicas de redes sociais para os pequenos negócios. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). Disponível em: www.sebrae.com.brbsitesbPortalSebraebartigosb10-dicas-basicas-de-redes-sociais-para-os-
pequenos-negocios,f3d453c03a730610VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 2 fev. 2020.

O texto traz orientações sobre o uso das mídias sociais para promover negócios e dá dicas de como manter um bom 

relacionamento on-line com os clientes. Essa referência complementar pode ser trabalhada na etapa 7 deste projeto.

 � DESCUBRA quais são as 100 hashtags mais usadas no Instagram. Disponível em: https:bbrockcontent.combblogb
hashtags-mais-usadasb. Acesso em: 2 fev. 2020.

O texto explica sucintamente o que são hashtags, seu objetivo e formas de uso, além de fornecer uma lista das 100 hashtags 

mais usadas em uma das redes sociais. Essa referência complementar pode ser trabalhada na etapa 6 deste projeto.
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 PROJETO 4  

Conflitos na escola

Mediação de conflitos

Introdução

No projeto 4 deste volume único de projetos integra-
dores da área de Matemática e suas Tecnologias, envol-
vendo o tema integrador Mediação de conflitos, os estu-
dantes serão motivados a se engajarem em atividades 
que vão levá-los ao planejamento de uma campanha, co-
mo produto final. Essa campanha tem como objetivo pro-
mover a Cultura de Paz, com base na divulgação de “boas 
práticas” para lidar com conflitos preexistentes na esco-
la e em outros locais em que possam surgir.

Para isso, será organizado um evento a fim de que 
a campanha seja apresentada a todos da escola, com 
mostra de atividades culturais e promoção de ativida-
des esportivas, bem como exibição de um vídeo a ser 
produzido pelos estudantes. Esse conjunto de inicia-
tivas será apresentado como resposta à questão ge-
radora inicial: “Como posso colaborar para um ambien-
te pacífico e democrático na minha escolab”.

Um dos pontos a se destacar no desenvolvimento des-
te projeto é o trabalho coletivo na autoria de produção 
de conhecimento, que deve nascer da busca e investi-
gação de resolução de situações-problema propostas. 

O objetivo é que os estudantes, como sujeitos en-
volvidos na atividade do projeto integrador, produzam 
mudanças na realidade em que estão inseridos. No 
caso deste projeto, mais especificamente, as mudan-
ças esperadas vão se refletir em ações originadas do 
protagonismo e pensamento crítico deles, com base 
na articulação entre teoria e realidade. Amparados em 
tudo que vão ler e nos conteúdos dos campos de sa-
ber (componentes curriculares) mais específicos en-
volvidos no projeto, espera-se que os estudantes re-
conheçam a função ativa, colaborativa e cooperativa 
que cada um deles pode ter, dentro da perspectiva de 
que a essência de todo o trabalho com projetos inte-
gradores privilegia a formação de um cidadão dotado 
de competências e habilidades imperativas para as 
demandas sociais deste século XXI.

Para que este projeto integrador possa acontecer, 
de modo fluido, dentro do esperado e previsto, faz-se 
necessário que haja um professor-coordenador. Re-
comenda-se que esse professor, que trabalhará de 
maneira prioritária como organizador do projeto com 
os estudantes, tenha formação em Matemática.

O professor-coordenador é o que vai delinear os 
atos, guarnecendo e conduzindo cada uma das etapas, 

de modo que os estudantes sejam motivados e que as 
ações nunca lhes sejam impostas.

Professores parceiros importantes serão os da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O projeto 
traz também muitas atividades envolvendo a produção 
textual para o registro de argumentações, por isso, o 
professor de Língua Portuguesa será um parceiro im-

portante para favorecer o desenvolvimento dos tra-
balhos.

É importante que o professor-coordenador (ou os pro-
fessores-coordenadores) tenha (ou tenham) atitudes:

 ■ flexíveis com relação à resolução dos imprevistos 
e problemas que possam surgir durante o desen-
volvimento do projeto;

 ■ de escuta ativa, de maneira a acolher todas as con-
tribuições dos participantes envolvidos neste pro-
jeto, professores parceiros, estudantes e familiares.

Nas orientações mais adiante para as etapas, você 
vai encontrar indicações de como os professores das 
outras áreas podem favorecer o desenvolvimento de 
pontos específicos do projeto, apresentado no Livro 
do Estudante.

Para este projeto, a metodologia de pesquisa ado-
tada combina levantamento de literatura, por meio de 
proposta de pesquisa bibliográfica, e pesquisa-ação, 
com base em pesquisa estatística.

A metodologia da pesquisa-ação incita a participa-
ção dos indivíduos envolvidos na pesquisa e amplia as 
possibilidades de análise, uma vez que o participante 
é levado a produzir conhecimento. Trata-se, portanto, 
de uma metodologia que promove a capacidade de 
ação transformadora dos grupos com os quais se tra-
balha, superando assim a separação entre o conheci-
mento e a ação e levando, justamente, à realização da 
prática para obtenção do conhecimento.

Segundo David Tripp (2005, p. 445-446), “é impor-
tante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos 
inúmeros tipos de investigação-ação [...] no qual se 
aprimora a prática pela oscilação sistemática entre 
agir no campo da prática e investigar a respeito dela”.

Nesse sentido, no caso específico da investigação 
proposta neste projeto, a metodologia da pesquisa-
-ação adapta-se aos objetivos, indicados logo a se-
guir, uma vez que o exame cuidadoso do processo de 
conflitos que possam existir na escola em que o es-
tudante está inserido pode apontar a existência ou 
não da interferência do agir individual no coletivo em 
prol da construção de uma Cultura de Paz.

Objetivos
 ■ Refletir e propor ações sobre como é possível lidar 

consigo mesmo e com os outros na solução dos 
muitos conflitos que permeiam a vida cotidiana.
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 ■ Reconhecer a função social da mediação como uma 
maneira de agir individual e coletivamente, visando 
à resolução de conflitos e à instauração de uma Cul-
tura de Paz.

 ■ Organizar informações em pesquisa bibliográfica, 
bem como em pesquisa estatística, de modo ade-
quado ao registro das diferentes linguagens (língua 
materna e matemática).

 ■ Utilizar a Teoria dos Jogos da Matemática para re-
presentar esquematicamente situações e visualizar 
a decisão que traz resultados de ganho para todos 
os envolvidos na situação mediada.

Justificativa

Há todo um universo suficientemente atraente e 
relevante que fomenta a necessidade de se trabalhar 
com os estudantes no espaço escolar um projeto cujo 
tema integrador é Mediação de conflitos: basta con-
templarmos esse tema com vistas à construção de 
valores e atitudes nos jovens que os tornem protago-
nistas na construção de uma Cultura de Paz.

Ao observar aspectos de formulação, produção e 
circulação de discursos para uma Cultura de Paz, e 
considerá-los como constituintes de sentidos e de 
sujeitos, concomitantemente, podemos avaliar que a 
mediação é uma ferramenta para lidar melhor com os 
conflitos. 

É com base no entendimento de que a mediação – 
com caráter de ação autônoma em prol da construção 
diária de relações harmoniosas – constitui uma tota-
lidade significativa, plausível, viável e necessária à in-
vestigação proposta no desenvolvimento deste pro-
jeto integrador, que foram desenvolvidas todas as 
atividades apresentadas nas etapas. O objetivo é au-
xiliar os estudantes a perceber que intervenções fei-
tas de modo adequado podem acarretar mudança de 
sentido das nossas ações, levando à não violência.

Muitas pesquisas exibem resultados que indicam 
que a violência acontece nos mais variados ambien-
tes, até mesmo nas escolas. A violência decorre do 
fato de não sabermos lidar com os conflitos.

Ter noção disso leva-nos a perceber alguns proble-
mas: O que é possível fazer para reduzir a violência e os 
conflitos que possam existir na escola? Falta de respei-
to, agressões – sejam físicas ou psicológicas –, entre 
outros exemplos, devem ser compreendidos passiva-
mente como fruto de uma estrutura social segmentada 
e assim aceitos como parte integrante da atualidade?

Por acreditarmos que a resposta a esses questiona-
mentos seja “não”, justifica-se a relevância deste projeto, 
bem como a pertinência dos objetivos a serem desen-
volvidos no âmbito do tema integrador deste projeto.

Competências e habilidades  

da BNCC neste projeto

COMPETÊNCIAS GERAIS 

1 (conhecimento), 2 (pensamento científico, crítico 
e criativo), 3 (repertório cultural), 4 (comunicação), 5 
(cultura digital), 7 (argumentação), 8 (autoconhecimen-
to e autocuidado), 9 (empatia e cooperação) e 10 (res-
ponsabilidade e cidadania).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

 ■ Competências Específicas da área de Matemática 
e suas Tecnologias: 1 e 2.

 ■ Competência Específica da área de Ciências Huma-
nas e Sociais Aplicadas: 4.

 ■ Competências Específicas da área de Linguagens 
e suas Tecnologias: 1, 3 e 7.

HABILIDADES

 ■ Habilidades da área de Matemática e suas Tecno-
logias: EM13MAT102, EM13MAT106 e EM13MAT202

 ■ Habilidades de outras áreas de conhecimento: 
EM13CHS401, EM13LP12, EM13LP14 e EM13LP15.

Neste projeto integrador, considerando algumas das 
competências e habilidades trabalhadas, acompanhe 
nos comentários seguintes a intencionalidade com que 
elas foram planejadas e abordadas em favor do desen-
volvimento do tema integrador.

Primeiro, considere a Competência Geral 10, respon-
sabilidade e cidadania, presente neste projeto integrador:

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determi�

nação, tomando decis›es com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e soli�

dários. [grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional  

Comum Curricular. p. 10. Disponível em: 

 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020.

Essa Competência Geral indica a importância de os jo-
vens compreenderem quanto as decisões deles repercu-
tem nos vários grupos sociais dos quais participam e, por 
conseguinte, na sociedade em geral. Portanto, o estímu-
lo ao exercício da responsabilidade e da cidadania os leva 
a entender que são responsáveis pelas ações que prati-
cam, tomando consciência de que são protagonistas na 
edificação de uma sociedade mais democrática e justa.

Neste projeto, de modo vinculado, essa Competên-
cia Geral é favorecida por meio do trabalho com a com-

petência específica 2 da área de Matemática e suas 
Tecnologias, que ressalta o aspecto de “tomar 
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projeto será trabalhado em uma aula semanal, no de-

correr de 20 semanas.

Ao longo do projeto há vários momentos em que a 

turma toda vai interagir na realização de uma mesma 

atividade. Essas atividades, provavelmente, vão re-

querer maior intervalo de tempo para realização. Por 

isso, sugere-se que, com os estudantes, você folheie 

as páginas que compõem o projeto de Mediação de 

conflitos e criem um cronograma com base no quadro 

indicado a seguir, fazendo estimativas de tempo para 

cada etapa, data de início e fim, bem como datas má-

ximas para entrega ou realização das atividades.

Os estudantes podem copiar o cronograma adap-

tado em uma folha à parte e inseri-la no Processofólio, 

de modo que possam consultar a qualquer momento. 

Algumas etapas requerem o uso de material especí-

fico. Sugere-se verificar com antecedência o conteúdo 

das aulas seguintes para que a turma tenha tempo há-

bil de providenciar os materiais necessários, quando 

for o caso.

O cronograma deverá também levar em considera-

ção a disponibilidade e a colaboração de professores-

-parceiros de outros campos do saber. 

Aulas 1 e 2
Abertura e Introdução 

Etapa 1: Conflito: o que é isso?

Aulas 3 e 4 Etapa 2: Conflito escolar 

Aulas 5, 6, 7 e 8 Etapa 3: E na minha escola?

Aulas 9, 10 e 11
Etapa 4: Cultura de Paz e mediação de 

conflitos

Aulas 12, 13 e 

14

Etapa 5: Mediação de conflitos na escola

Aulas 15, 16, 17, 

18 e 19

Etapa 6: Luz, câmera e ações para uma 

escola melhor

Aula 20 Avaliação

Este projeto, deve, idealmente, ser conduzido ao lon-

go de um semestre. No entanto, caso seja necessário 

realiza-lo ao longo de um trimestre, consistindo em 13 

aulas, algumas aulas podem ser comprimidas, levando 

em consideração que, nesse caso, os estudantes pre-

cisaram desenvolver mais tarefas fora do horário de 

aula. Para isso, sugerimos diminuir a duração das eta-

pas 1 e 2 para uma aula cada, da etapa 3 para duas au-

las, da etapa 4 para 2 aulas, e da etapa 5 para 3 aulas.

Sugestões de encaminhamento

Neste tópico, cada uma das etapas será comenta-

da, indicando-se encaminhamentos e respostas para 

as atividades, assim como sugestões de leituras e, 

quando necessário, alternativas ao proposto no Livro 

do Estudante.

decisões éticas e socialmente responsáveis, com ba-

se na análise de problemas sociais”:

2. Propor ou participar de ações para investigar 

desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões 

éticas e socialmente responsáveis, com base na aná�

lise de problemas sociais, como os voltados a situa�

ções de saúde, sustentabilidade, das implicações da 

tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mo�

bilizando e articulando conceitos, procedimentos e 

linguagens próprios da Matemática. [grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. p. 531. Disponível em: http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020. 

Essa análise de problemas sociais indicada na Com-

petência Específica 2 da área de Matemática e suas 

Tecnologias é apontada na habilidade seguinte, que 

assinala “planejar e executar pesquisa amostral sobre 

questões relevantes”:

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa 

amostral sobre questões relevantes, usando da�

dos coletados diretamente ou em diferentes fontes, 

e comunicar os resultados por meio de relatório 

contendo gráficos e interpretação das medidas de 

tendência central e das medidas de dispersão (am�

plitude e desvio padrão), utilizando ou não recur�

sos tecnológicos. [grifo nosso]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. p. 534. Disponível em: http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020. 

A habilidade EM13MAT202 é explorada na etapa 3 

deste projeto integrador, quando os estudantes vão 

planejar e executar uma pesquisa amostral. Essa pes-

quisa será feita com objetivo de auxiliar na compreen-

são de como se encontra a realidade local sob os as-

pectos enfocados no projeto; será preciso descobrir 

se na escola são motivadas ações de fortalecimento 

de um ambiente pacífico e democrático.

Nas atividades 4 e 5 da etapa 3, ao tabular e anali-

sar os dados da pesquisa realizada, os estudantes vão 

usar, respectivamente, conhecimentos sobre como 

construir e ler gráficos. 

Usando essas habilidades, espera-se que os estu-

dantes consigam interpretar e compreender informa-

ções estatísticas. 

Cronograma

No quadro a seguir, é apresentada uma sugestão 

de cronograma semestral, considerando que o 
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A relação das atividades com a BNCC será explicitada 

nos comentários a seguir; para facilitar, as habilidades 

foram indicadas por seus códigos. As Competências Ge-

rais e as Competências Específicas da área de Matemá-

tica e suas Tecnologias estão indicadas pelas siglas CG 

e CE seguidas de seus números correspondentes.

Abertura e introdução

As questões propostas na abertura deste projeto 

têm como objetivo verificar os conhecimentos prévios 

dos estudantes a respeito do tema Conflito. Essa re-

flexão inicial visa à aproximação dos estudantes com 

o tema proposto e servirá de preparação para a ques-

tão geradora, a qual será o cerne deste projeto. 

Se julgar oportuno, incentive cada estudante a com-

partilhar com a turma suas respostas para as pergun-

tas iniciais e para a questão geradora. 

Aproveite também as imagens e as respectivas le-

gendas apresentadas na abertura e na introdução des-

te projeto para propor alguns questionamentos, por 

exemplo: Como é a relação de cada um de vocês com 

os colegas na escola? Como você se sente na escola? 

O que há fora da escola que você gostaria de trazer 

para ela com o objetivo de todos nós conhecermos? O 

que você estuda na escola que pode ser relacionado 

com o seu dia a dia? O que você já estudou e sabe so-

bre gráficos e pesquisas? 

Etapa 1

Nesta etapa, em um primeiro momento, é importan-

te investigar os conhecimentos prévios dos estudantes 

– não apenas acerca de conteúdos, mas também pro-

por questionamentos que os levem a dar pistas das 

atitudes e dos valores nos quais eles acreditam.

Caso nem todos os estudantes da turma se conhe-

çam, proponha a cada um que fale o próprio nome e uma 

palavra que transmita como ele se sente em relação ao 

trabalho com o projeto que será desenvolvido. Dessa 

maneira, a apresentação deles já pode trazer insumos 

para você ir se familiarizando com cada um.

Para fazer esse “mapeamento” dos estudantes, é 

importante envolvê-los em uma conversa inicial. Po-

de-se afirmar que o cerne do trabalho com a etapa 1 

deste projeto é a ação de escuta. 

A atividade 1 favorece o desenvolvimento da CG3, 

pois a proposta de associar a escultura ao tema inte-

grador do projeto tem como objetivo levar os estudan-

tes a fruir e apreciar uma manifestação – que não é 

apenas artística, mas também cultural – e desenvolver 

a sensibilidade deles. Sendo assim, caso considere 

necessário, peça a colaboração de professores de Fi-

losofia e Língua Portuguesa.

Pergunte aos estudantes se, de alguma maneira, 

eles se enxergam na escultura de Milov, se eles se sen-

tem retratados, representados. Depois dessa reflexão 

mais pessoal, amplie com a questão da atividade 1, 

vinculando-a ao tema integrador do projeto.

A escultura apresenta várias oposições constituti-

vas de um eixo lógico de significados, expressas em 

emoções positivas e negativas: dois corpos adultos 

em posições opostas, aparentemente deprimidos, em 

oposição às duas crianças interiores desses seres hu-

manos que querem se tocar, mas são impedidas pelas 

grades de metal, que as limitam. Um possível vínculo 

dessa escultura com o tema integrador é a ideia de 

que adultos, em sua maioria, lidam com seus conflitos 

de maneira abatida, prostrada, enquanto crianças não 

remoem rancores, raivas ou orgulhos que impeçam o 

diálogo e a resolução do conflito. As crianças brigam, 

choram e logo voltam a brincar, levadas por emoções 

intensas e genuínas que são próprias delas. Esse é um 

aspecto interessante de ser considerado na resolução 

de conflitos nas comunidades escolares.

A atividade 2 favorece o desenvolvimento dos CG7 e 

CG9, pois ao participar, individualmente e coletivamen-

te, de modo alternado das ações propostas, os estudan-

tes mobilizam capacidades de diálogo na resolução de 

conflitos e respeito para constituir relações de estima 

e consideração em sala de aula e na comunidade esco-

lar. Ser capaz de buscar entender ideias, opiniões e os 

sentimentos alheios, bem como de levá-los em consi-

deração ao se colocar no lugar do outro são ações que 

levam à compreensão de que cada um é rico em sua dig-

nidade. Nessa atividade, o professor parceiro de Filoso-

fia pode auxiliá-lo ficando na função de intermediário 

do brainstorming bchuva de ideias), sendo responsável 

por organizar o diálogo, e você aterará como o sistema-

tizador, registrando as falas dos estudantes. Faça esse 

registro de maneira neutra, sem filtrar nada que for dito 

nem julgar as opiniões que os estudantes apresentarem. 

O registro dessas falas pode auxiliar, em atividades e 

etapas posteriores, a realizar retomadas e vínculos in-

teressantes para que os estudantes percebam como os 

processos de pesquisa durante o projeto estão modifi-

cando os argumentos deles.

Antes do brainstorming, proponha aos estudantes 

realizar o brainwritting bescrita cerebral). O brainwritting 

é uma atividade de caráter individual, como se fosse um 

aquecimento antes de compartilhar as ideias com todo 

o grupo no brainstorming, que tem característica mais 

coletiva. O que significa isso na prática? O brainwritting 

evita que durante o brainstorming o foco seja perdido 

pelos participantes.

Antes do brainstorming com a turma toda, peça aos 

estudantes que, em uma folha à parte, listem todas as 

ideias que vêm à cabeça deles, conforme o tema 
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proposto no enunciado da atividade 2. Após cinco mi-

nutos de listagem das ideias de modo individual, peça 

aos estudantes que iniciem o compartilhamento na 

sessão de brainstorming.

Durante o brainstorming, para incentivar a partici-

pação dos estudantes, proponha vários questiona-

mentos iniciando com “E se...?”. O objetivo é provocar 

os estudantes com base em perguntas que estimulem 

a participação e criatividade deles. Isso evita a estag-

nação do grupo.

Ao término do brainstorming, se julgar conveniente 

e houver tempo disponível, proponha o bodystorming 

(encenação de ideias).

O bodystorming é a versão física e concreta do 

brainstorming e auxilia a pensar com o corpo todo com 

base em sensações advindas durante a encenação da 

ideia proposta. Tal ferramenta auxilia a obtenção de 

novos insights (discernimentos) que favorecerão a 

construção da ideia global (ideia do grupo todo).

No item b dessa atividade 2, é proposto um debate 

entre os estudantes envolvendo a reflexão da ideia de 

“para onde se quer ir”; aonde se quer chegar. Se consi-

derar viável, possibilite que os estudantes assistam ao 

vídeo “Para onde você quer ir?” de Mário Sérgio Cortel-

la (disponível em: https://youtu.be/dpp3bFsTbnw. 

Acesso em: 7 jan. 2020). Caso não haja como reprodu-

zir na escola esse vídeo, recomendamos que o assista 

em preparação para esta aula. Isso lhe trará subsídios 

para conduzir o debate com os estudantes.

Um ponto importante a ser destacado é que o autor 

Lewis Carroll é matemático. Isso é importante porque 

frisa o pensamento transdisciplinar desse autor, fato 

que reflete a proposta dos projetos integradores da 

busca pelo pensamento e aquisição do conhecimento 

de modo transdisciplinar. Os jovens no Ensino Médio 

estão prestes a ter de decidir qual carreira seguir, quais 

rumos tomar para atingir seus objetivos, entre outros 

conflitos individuais e pessoais inerentes à fase que 

estão vivenciando. Garanta espaço de fala a todos os 

estudantes neste momento, vinculando a ideia propos-

ta no debate ao que eles já sabem sobre conflitos, qual 

ideia eles trazem a respeito de conflitos.

A atividade 3 favorece o desenvolvimento da CG1, 

pois, ao realizar uma pesquisa bibliográfica, os estu-

dantes exploram a habilidade de procurar informações, 

considerando a ideia de uma curadoria, de cuidado, 

de cautela, para avaliar de modo crítico se as 

informações obtidas são verdadeiras ou falsas, se são 

informações de qualidade, etc. Dessa maneira, a ati-

vidade tem como objetivo levar os estudantes a obter 

– de modo protagonista, e não apenas por meio da obra 

didática – a contextualização do tema que será am-

pliado a cada etapa do projeto e vinculado a outros 

conhecimentos. Essa atividade também beneficia o 

trabalho com a CG2, já que eles precisam interpretar 

as informações coletadas e elaborar por escrito uma 

síntese autoral das conclusões que obtiveram com ba-

se na pesquisa.

Em etapas posteriores deste projeto, o conheci-

mento será complementado com base em uma pes-

quisa estatística realizada na prática. Essa atividade 

também beneficia a integração com a área de Lingua-

gens, com base na habilidade EM13LP12.

Na atividade 4, oriente os estudantes a organizar 

as ideias e as informações obtidas na pesquisa biblio-

gráfica – uma ferramenta muito interessante nesse 

sentido é o mapa mental. Com base nele, as ideias po-

dem ser visualizadas e até mesmo comunicadas para 

outras pessoas de modo bastante visual, pois são re-

presentadas graficamente, demonstrando a relação 

que existe entre essas ideias e conceitos particulares. 

Os mapas mentais são ferramentas muito usadas no 

processo de design thinking.

Com base nos registros feitos na atividade 2, duran-

te a realização da conversa, é possível começar a ajus-

tar com os estudantes as prioridades dos trabalhos que 

eles estão desenvolvendo. Por exemplo, até aqui, você 

fez uma escuta qualitativa dos argumentos deles com 

base na conversa e na apresentação da pesquisa bi-

bliográfica. Faça as devidas associações, de maneira 

que os leve a perceber o que a pesquisa trouxe de in-

formação diferente do que eles apresentaram anterior-

mente. Em etapas seguintes, isso tudo será associado 

em uma escuta quantitativa por meio da elaboração de 

questionário e realização de pesquisa estatística.

Etapa 2

Este é um momento oportuno para que a participa-

ção do professor parceiro de Sociologia possa enri-

quecer o trabalho com este projeto. O processo de co-

lonização do Brasil foi marcado por muitos aspectos 

que podem e devem ser trazidos neste momento de 

modo vinculado ao tema integrador Mediação de con-

flitos, pois atualmente muitas das violências oriundas 

de conflitos mal resolvidos reproduzem de modo sim-

bólico relações de poder em vigor entre os muitos gru-

pos socioculturais que compõem nossa sociedade. 

Essa exploração favorece o desenvolvimento da habi-

lidade EM13CHS401.

Na atividade 1, inicia-se o primeiro vínculo do tema 

integrador deste projeto com a área de Matemática e 

suas Tecnologias. Isso se dá com base na apresenta-

ção de gráficos que foram gerados de informações ob-

tidas em pesquisa realizada pela Faculdade Latino-A-

mericana de Ciências Sociais (Flacso), em parceria com 

a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e o 
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Ministério da Educação (MEC). Essa atividade favorece 
o desenvolvimento da habilidade EM13MAT102.

O fato de o cyberbullying ter sido a violência mais 
indicada nessa pesquisa exige muito de sua atenção, 
pois essa é uma violência que na maioria das vezes 
ocorre veladamente nas comunidades escolares, já 
que é uma violência para além dos muros da escola. 
Para saber mais informações a respeito do tema, su-

gerimos que assista ao vídeo disponível no canal da Tb 
Senado, em que Bárbara Diniz – pesquisadora do Nú-

cleo para Estudos para a Paz e Direitos Humanos (UnB) 
e especialista em conflitos nas relações escolares – 
explica as distinções entre os variados modos de vio-

lência constatados em escolas e comenta como o en-

frentamento desse problema tem sido abordado em 
nosso país. bídeo disponível em: https://youtube.com/
watch?v=gmtDM8xFMQk=gmtDM8xFnQk. Acesso em: 
7 jan. 2020.

Chame a atenção dos estudantes para a informação 
do boxe Você sabia?, no qual é feita referência ao nú-

mero da lei que institui o Dia Nacional de Combate ao 
Bullying e à violência na escola. O objetivo da criação 
dessa data é alertar todos os envolvidos com educa-

ção a respeito da importância de buscar conhecimen-

to sobre como lidar de maneira adequada com os ca-

sos de violência que surgirem nas escolas.

A atividade 2 envolve uma discussão muito impor-

tante e de muita aplicação na vida cotidiana dos estu-

dantes: ao observar gráficos que representam infor-

mações de notícias que são lidas em jornais, revistas, 
internet, etc., é de suma importância realizar uma lei-
tura atenta para que a interpretação correta dos da-

dos seja assimilada. Muitos gráficos, da maneira que 
são apresentados, induzem os leitores a erro, como 
os dois gráficos de barras fornecidos na atividade. 
Desse modo, a atividade também favorece o desen-

volvimento da habilidade EM13MAT102.

No item c dessa atividade, espera-se que os estu-

dantes cheguem à conclusão que, se for observada 
apenas a medida do comprimento de cada uma das 
barras, sem que a escala do eixo horizontal seja nota-

da, será difícil perceber que, apesar de nos dois gráfi-
cos a unidade representada na escala ter sempre a 
mesma unidade nos intervalos do eixo quantitativo, 
ocorre uma inadequação porque a origem do eixo não 
está coordenada com início no zero, sem que nenhu-

ma indicação tenha sido feita a esse respeito.

Comente com os estudantes que a consequência 
de gráficos desse tipo é a manipulação de informa-

ções, induzindo um observador a interpretá-las incor-

retamente. Converse com eles que tal fato pode re-

percutir gravemente até mesmo na economia do país, 
considerando-se que são veiculadas muitas informa-

ções em gráficos divulgados tanto para leigos quanto 

para investidores do mercado financeiro. Na urgência 
da vida diária, investidores podem até desistir de rea-

lizar investimentos, influenciados por esse tipo de in-

dução a interpretações equivocadas.

A atividade 3 favorece o desenvolvimento da CG7, 
pois, ao compartilhar ideias com a turma toda, os es-

tudantes precisam defendê-las com opiniões pauta-

das na compreensão de mundo deles, sem deixar de 
vinculá-las a questões sociais mais amplas relaciona-

das à diversidade. Também promove o trabalho com 
a CG8, uma vez que as questões auxiliam na reflexão 
de como cada um da turma lida com conflitos.

Essa atividade ocorre em três momentos: item a, 
individualmente; item b, em duplas; item c, a turma 
toda. Nesse avanço gradual de interações, é experien-

ciado o olhar para o eu, para o outro e para o nós. É 
importante os estudantes perceberem que muitas das 
aflições, angústias, conflitos pessoais, que cada um 
vivencia sozinho em micro, são comuns a quase todos, 
guardadas as devidas proporções, no macro.

O objetivo dessa atividade é explorar diferentes tra-

jetórias de reflexão e, com base no compartilhamento 
de ideias, inspirar nos estudantes a identificação de 
ações para o enfrentamento de conflitos diários que 
eles possam vivenciar em seu cotidiano. 

O registro escrito de um texto no item a requer do 
estudante uma atuação prática e reflexiva para efe-

tuar, de modo coerente, coeso, persuasivo e convin-

cente, essa produção textual. Pensar e repensar, ver 
de outro modo, revelar outros aspectos é a atitude es-

perada de um estudante que seja autônomo intelec-

tualmente. O objetivo é que eles façam essa produção 
textual para, em seguida, debater ideias e emitir opi-
niões em duplas (item b) e com a turma toda (item c), 
operando os diferentes aspectos gramaticais e dis-

cursivos e integrando-os, exercitando a autonomia e 
o pensamento crítico. O item a dessa atividade favo-

rece a integração com a área de Linguagens, com ba-

se na habilidade EM13LP15. Caso considere necessá-

rio, peça a colaboração de professores parceiros 
dessa área.

O objetivo do item c dessa atividade é trabalhar 
um diálogo produtivo – aquele em que a reflexão tem 
destaque em detrimento da contra-argumentação. 
Nos diálogos produtivos, é favorecida a construção 
do consenso para além da proposta de um simples 
debate, diferentemente dos diálogos colaborativos, 
em que o foco está no esforço de descobrir soluções 
favoráveis mutuamente, segundo classificações da 
autora Tania Almeida (In: Caixa de ferramentas em 

mediação: aportes práticos e teóricos, São Paulo: 
Dash, 2014. p. 67).
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Essa atividade também favorece o desenvolvimen-

to da CG10, ao propor a associação do agir pessoal 

como modo de interferência em um contexto mais am-

plo, logo após os estudantes terem tomado conheci-

mento, por meio dos dado da pesquisa da Flasco, de 

problemas que são enfrentados na atualidade ao redor 

do mundo.

Etapa 3

Ao chegar à etapa 3 deste projeto, propõe-se que o 

tema integrador seja trabalhado sob o ponto de vista 

da área de Matemática e suas Tecnologias de maneira 

mais aprofundada, o que será feito em duas instân-

cias: primeiro por intermédio do planejamento e de-

pois pela execução prática de uma pesquisa estatís-

tica em seus diferentes e subsequentes passos.

Os textos apresentados no Livro do Estudante, an-

tes da sequência de atividades propostas, mencionam 

algumas descrições de pontos relevantes que devem 

ser considerados durante essa sequência de trabalho. 

Justamente por isso, é importante que não se deixe 

de fazer a leitura deles.

Vale destacar que a escuta qualitativa que passou 

a ser explorada no item a da atividade 2 da etapa 1 

começa a ser, neste instante, complementada pelo 

trabalho de desenvolvimento da escuta quantitativa.

Se em um momento anterior a escuta qualitativa se 

ateve aos ecos que ressoaram na fala dos estudantes 

– traduzindo níveis de realidade não passíveis de ser 

quantificados em números, tais como valores, impres-

sões, significações, entre outros –, agora, o trabalho 

global com a pesquisa estatística nesta etapa, cole-

tando, tabulando e analisando dados, desempenha o 

papel da escuta quantitativa.

Dados qualitativos originam-se em considerações 

subjetivas, particulares, as quais partem de perspec-

tivas orientadas para o descobrimento de processos 

e de hipóteses. Dados quantitativos avaliam objetiva-

mente, utilizando uma perspectiva que vem de fora 

para a confirmação (ou não) de hipóteses e resultados. 

Vemos assim que ambos se complementam.

Há uma complementaridade entre o quantitativo e 

o qualitativo, algo essencial nas práticas de ensino e 

aprendizagem, de modo geral, e na Aprendizagem Ba-

seada em Projetos, de modo especial. Isso porque, uni-

das, essas duas esferas se completam traduzindo o 

alcance de questões sociais diversas. De modo espe-

cífico, neste projeto integrador, elas traduzem a exis-

tência (ou não) de ações de fortalecimento de um am-

biente pacífico e democrático na escola.

A fim de garantir que uma pesquisa estatística seja 

representativa do panorama real de um processo, sua 

parte quantitativa é feita por meio de questionários, 

em que hipóteses levantadas oralmente são transfor-

madas em perguntas a serem respondidas.

Os dados obtidos em uma pesquisa estatística tor-

nam possível conhecer alguns dos efeitos das ações 

sociais. São esses dados que nos possibilitam alterar 

ou manter condutas enquanto indivíduos socialmente 

organizados.

A atividade 1 leva toda a turma a resgatar as orien-

tações que acabaram de receber nas páginas imedia-

tamente anteriores. Isso a fim de elaborar, em conjun-

to, o questionário que será aplicado na pesquisa 

estatística, visando investigar uma situação: se na es-

cola são motivadas ações de fortalecimento de um 

ambiente pacífico e democrático. 

Você, como mediador, ao acompanhar a elaboração 

do questionário pelos estudantes, deve levar em con-

ta que eles terão muitos questionamentos ainda em 

formato bruto, o que poderá gerar dúvidas. Logo, será 

necessário que priorizem quais hipóteses desejam 

checar com o questionário. Isso equivale a dizer que 

eles devem ter foco e preparar o texto das perguntas 

tendo em vista o que realmente é mais importante 

questionar para obter informações relevantes.

Oriente-os também a respeito de que sempre há al-

guns assuntos levantados com mais frequência e mais 

ênfase durante as discussões do grupo, e que justa-

mente por isso devem ser levados em conta. E, uma vez 

que um questionário muito longo gera cansaço e desin-

teresse, e assim prejudica a taxa de resposta, é ideal 

que sejam preparadas no máximo até duas perguntas 

para cada item a ser explorado sobre o tema principal.

Outro ponto importante é indicar aos estudantes as 

questões “fechadas”, aquelas que têm alternativas de 

respostas e que, por vezes, nelas o entrevistado pode 

optar por até mais de uma alternativa. Isso porque as-

sim a tabulação posterior dos dados é facilitada.

Essa atividade inicia o desenvolvimento da explo-

ração da CE2 da área de Matemática e suas Tecnolo-

gias com base na habilidade EM13MAT202. 

A atividade 2 traz um momento de aprimoramento, 

indicado de modo proposital pelo ícone Depuração. Is-

so porque a intenção aqui é a de clarificar, refinando a 

percepção que o estudante tem de si mesmo quanto à 

sua participação e interação com o grupo. Essa autoa-

nálise é feita individualmente, e o estudante é convida-

do a examinar seu desempenho dentro do contexto da 

atividade 1.

A atividade 3 dá continuidade ao trabalho com a 

habilidade EM13MAT202. Essa atividade traz orienta-

ções práticas a respeito da coleta de dados.

Para que o questionário seja respondido, delimite 

com a turma que o prazo da coleta se estenda por uma 
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semana, caso o cronograma sugerido anteriormente 
prevendo uma aula semanal seja seguido. Esse prazo 
necessita ser fixado e não aberto a prorrogações, já 
que contempla a não existência de atraso nas ativi-
dades da pesquisa estatística por falta de material 
recolhido.

As atividades 4 e 5 concluem o desenvolvimento do 
trabalho de exploração da CE2 da área de Matemática 
e suas Tecnologias com base na habilidade 
EM13MAT202.

Um momento crucial em uma pesquisa estatística 
é justamente o que é contemplado na atividade 4: de-

pois de ter sido feita a coleta de dados e antes de que 
sejam analisados, é imperativo tabular esses dados.

A tabulação de dados estatísticos nada mais é que 
a organização deles. Auxilie os estudantes, orientan-

do-os a respeito. É indispensável alertá-los para o 
fato de que, tendo sido realizada usando-se platafor-

ma de formulários para aplicação on-line, é bastante 
provável que a pesquisa possa ser tabulada na pró-

pria plataforma. Caso isso não seja possível, depen-

dendo de qual plataforma foi escolhida, eles ainda 
têm a alternativa de utilizar um software de criação 
e edição de planilhas para realizar o trabalho de ta-

bulação. E, posteriormente, devem apresentar os re-

sultados da pesquisa por meio de tabelas e gráficos.

Na atividade 6, oriente-os a utilizar os próprios 
dados obtidos da pesquisa para justificar seus pon-

tos de vista. Incentive alguns dos estudantes a com-

partilhar com o restante da turma o texto que elabo-

raram.

Na atividade 7, recomende que anotem todas as 
ideias de ações que acreditam que poderiam ser im-

plementadas na escola para melhorar ou reforçar as 
ações que já existem nela, pois essas anotações se-

rão retomadas nas etapas finais deste projeto.

Etapa 4

Nesta etapa, a Cultura de Paz será abordada na pri-
meira parte e, na segunda, a mediação de conflitos 
vinculada à Teoria dos Jogos, teoria matemática, se-

rá explorada com base em alguns aspectos.

Para além dos textos apresentados no Livro do Es-

tudante, são apresentadas a seguir mais algumas in-

formações, expressas por meio das atividades espor-

tivas e culturais, com o objetivo de enriquecer o 
trabalho no debate sobre a Cultura de Paz .

O objetivo é transpor a ideia de educação voltada 
para a competitividade para a de educação voltada 
para a solidariedade, abordando atividades nas quais 
os estudantes se expressem por meio da participação 
em projetos comuns.

Nesse sentido, nada mais adequado que o envolvi-
mento dos estudantes nas atividades esportivas e cul-
turais. Isso porque, para que eles consigam compreen-

der na prática como lidar de maneira positiva com os 
conflitos, é importante que percebam a vantagem de 
transformar manifestações de reações violentas em 
manifestações artísticas e esportivas, que também 
são maneiras de se expressar.

Esporte e cultura têm vínculo com a Cultura de Paz 
porque são socialmente reconhecidos como promo-

tores de diálogos sociais, que ocorrem até mesmo en-

tre grupos reconhecidamente adversários.
Antes de propor as atividades referentes ao primeiro 

bloco de textos desta etapa, sugere-se que sejam ex-

ploradas com os estudantes as fotografias e suas res-

pectivas legendas. Há uma riqueza iconográfica profun-

damente intencional por trás da seleção delas.
O grafite no muro da escola em que consta a frase 

“Por uma escola com mais cultura” já é um convite in-

tuitivo para que o estudante que utiliza a obra engaje-

-se nessa ideia. Destaca-se também a quarta fotogra-

fia, na qual é apresentado o grafite considerado como 
o maior do mundo feito por uma mulher. 

A terceira imagem, na qual há indígenas guarani-
-kaiowá dançando hip-hop durante a cerimônia de aber-

tura dos Jogos de Integração Indígena (Joindb, indica 
uma abordagem voltada à diversidade. Tudo isso visa 
favorecer a apresentação de estudantes com perfis di-
ferentes, mas ao mesmo tempo uníssonos em torno da 
ação de se expressar por meio da cultura e do esporte.

Na atividade 1, muitas são as associações possí-
veis, porque a visão de mundo que cada estudante traz 
para a escola é única e está baseada nas experiências 
já vivenciadas por eles. Logo, essa visão de mundo 
abarca uma leitura de mundo que eles devem ser es-

timulados a descrever por si só e com palavras pró-

prias, sem ficar presos ou se pautar nos textos que 
leram no Livro do Estudante. São realidades interpre-

tadas e descritas de maneiras diferentes. O áudio su-

gerido no boxe Fica a dica! complementa e finaliza o 
trabalho com a primeira parte desta etapa.

Na atividade 2, incentive os estudantes a compar-

tilhar as experiências deles com os colegas de turma.
Na segunda parte, a mediação de conflitos começa 

a ser debatida. Um texto simples e adequado aos jo-

vens apresenta descrições de como a comunicação 
assertiva favorece o diálogo – considerando fala e es-

cuta, alternadamente, reformulando e parafraseando 
a fim de demonstrar interesse, entre outras atitudes 
que favorecem uma postura mediadora. Além dessas, 
sugerimos abordar e ampliar com os estudantes em 
sala de aula a transformação do “ou” em “e” como re-

curso capaz de pautar intervenções que tenham ca-

racterísticas mediadoras.
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Intervenções desse tipo têm o objetivo de levar a 

soluções inclusivas, que estejam estabelecidas no 

contentamento mútuo. Segundo Tania Almeida, “tro-

car o ‘ou’ pelo ‘e’ ajuda a despolarizar posições, tendên-

cia evidenciada nas situações de dissenso” (Caixa de 

ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos, 

São Paulo: Dash, 2014. p. 126).

Isso porque o uso em Língua Portuguesa dos co-

nectivos “e” e “ou” atribui a eles, respectivamente, a 

ideia de inclusão e a de opção, diferentemente da lin-

guagem matemática, que considera outros sentidos 

do ponto de vista da Lógica para o conectivo “ou”.

Aqui, cabe abrir um parêntese sobre o uso do “ou” 

em Matemática. Acompanhe a seguinte frase:

 ■ Marcela vai presentear Júlio com uma bermuda ou 

uma camiseta.

Para quem lê essa frase, parece claro que Marcela 

vai dar um dos dois presentes, mas não ambos, para 

Júlio.

Esse é o uso mais conhecido do conectivo “ou” na 

Língua Portuguesa.

Por outro lado, na Matemática, o uso do “ou” indica 

também ideia de ocorrência simultânea. Por exemplo, 

a afirmação abaixo é verdadeira:

Se n é um número inteiro par positivo, e se 

n 5 a ? b, com a e b números inteiros positivos, então 

a é par ou b é par. Assim, está implícito que pode acon-

tecer que a e b sejam ambos pares. Por exemplo:

12 5 3 ? 4 ou 12 5 2 ? 6

Na fala, o uso dos conectores “e” e “ou” segue a 

perspectiva da Língua Portuguesa. Portanto, um me-

diador deve evitar ao máximo usar “ou”, a fim de que 

não se abram precedentes para escolhas de alter-

nativas.

Um mediador deve trabalhar com a ideia de inclu-

são, usando o “e” com o objetivo de criar soluções com-

postas da vinculação de diferentes ideias e alternati-

vas imaginadas por todos os envolvidos.

Por outro lado, os mediandos precisam ser orien-

tados a essa mesma perspectiva, para que sejam ca-

pazes de considerar mais de uma possibilidade.

Tal operacionalização consiste em uma intervenção 

sutil que leva a soluções de mútua satisfação; favore-

ce o sucesso da mediação sem que um mediando se 

sinta como obrigado a ceder, sendo submisso ao outro 

– ao contrário, assim eles se sentem chegando, juntos, 

a um acordo.

Na sequência, no Livro do Estudante, alguns aspec-

tos da Teoria dos Jogos são apresentados, a fim que 

seja compreendido como representar conflitos de in-

teresses mútuos, esquematicamente, em uma matriz 

de resultados. 

O aspecto mais envolvente dessa teoria consiste no 

modo como o raciocínio de antecipar as consequên-

cias de decisões tomadas podem interferir em vários 

tipos de situação com as quais todos se deparam no 

cotidiano. 

A Teoria do Jogos leva os estudantes a esboçar 

abordagens estratégicas para prever os melhores re-

sultados em prol de um objetivo comum, elegendo, 

entre possibilidades variadas, as melhores em favor 

de uma tomada de decisão.

Analisar determinado acontecimento, ponderando-

-o como um jogo, permite que sejam consideradas 

muitas combinações para se pensar na resolução de 

uma situação. 

Conte com o apoio dos professores parceiros de 

Filosofia e Geografia para o aprofundamento da refle-

xão da primeira situação apresentada (pular ou não a 

catraca da estação de Veículos Leves sobre Trilhos), 

nas páginas em que são apresentados alguns aspec-

tos da Teoria dos Jogos. Isso é importante para ga-

rantir uma condução mais dinâmica deste momento 

do projeto, com base em uma discussão que aguce e 

potencialize a curiosidade dos estudantes tanto sobre 

os temas ética e pólis (Filosofia) como os diferentes 

modos de vida nas cidades urbanas (Geografia).

Para cada tomada de decisão, há um modelo de 

pensamento que pode ser representado em uma ma-

triz de resultados, como é apresentado no Livro do 

Estudante na segunda situação, que trata de tomar ou 

não tomar vacina.

A atividade 3 apresenta um dos mais conhecidos 

exemplos da Teoria dos Jogos: o dilema do prisionei-

ro. No item a, espera-se que os estudantes identifi-

quem e descrevam por extenso que cada um dos pri-

sioneiros tem duas opções: colaborar com o 

cúmplice e negar o crime, ou trair o cúmplice e con-

fessar o crime. O resultado do que cada prisioneiro 

escolher depende da tomada de decisão do outro 

cúmplice, mas um prisioneiro não tem conhecimen-

to do que o outro vai decidir. Desse modo, são quatro 

possibilidades: os dois prisioneiros confessarem o 

crime; os dois negarem o crime; Al negar o crime e 

Bob confessar o crime; Bob negar o crime e Al con-

fessar o crime.

No item b, dessa atividade, os estudantes fazem a 

representação das possibilidades na matriz de resul-

tados. Para tanto, eles podem utilizar os números que 

indicam a quantidade de anos que os acusados per-

manecerão presos de acordo com a opção escolhida 

e, antecedendo cada número, pode-se convencionar 

utilizar o sinal negativo para indicar a quantidade de 

anos de perda da liberdade em virtude da prisão. 

276

PI_MAT_Coletivo_g21At_268_279_Manual_Parte_Especifica_Projeto4.indd   276PI_MAT_Coletivo_g21At_268_279_Manual_Parte_Especifica_Projeto4.indd   276 2/26/20   5:47 PM2/26/20   5:47 PM



Seguindo esses critérios, uma possibilidade de repre-

sentação fica assim:

Bob

confessar negar

Al
confessar (25, 25b (0, 210b

negar (210, 0b (21, 21b

Na atividade 4, um exemplo de justificativa possí-
vel envolve a ideia de que a solução seja de “ganha-

-ganha” da Teoria dos Jogos, o que quer dizer que, 
quando os dois “jogadores” saem ganhando, esse re-

sultado está em consonância com a ideia de “ganha-

-ganha” que há por trás da prática de mediação de 
conflitos.

Essa ideia de “ganha-ganha” indica uma relação bi-
lateral vantajosa para ambos os “jogadores”.

Nesse sentido, a novidade que a Teoria dos Jogos 
traz é direcionar a tomada de decisão para uma refle-

xão lógica-cooperativa, em que é possível maximizar 
os ganhos de todos os envolvidos, dependendo das de-

cisões tomadas, continuamente procurando alterna-

tivas nas quais ambos consigam ganhar com a decisão, 
o acordo. Desse modo, as atividades 1 a 4 favorecem 
o desenvolvimento da habilidade EM13MAT106 e das 
CG3 e CG9.

Etapa 5

Nesta etapa, os estudantes exploram a mediação de 
conflitos na escola. Os textos iniciais debatem a ideia 
do engajamento deles na construção de um ambiente 
escolar pacífico. Uma notícia a respeito de um Grêmio 
Estudantil referencia um exemplo de participação pa-

ra os estudantes e, à luz dessa notícia, é iniciado um 
trabalho tendo em vista a aproximação da ideia do pro-

duto final deste projeto: uma campanha de conscien-

tização que promova a Cultura de Paz na escola. 

Alguns pontos importantes a serem considerados, 
para o planejamento de uma campanha difundindo 
“boas práticas” para lidar com conflitos preexistentes 
e outros que possam surgir na escola, são descritos nos 
textos que antecedem as duas atividades dessa etapa.

Na atividade 1, oriente os estudantes a, antes de 
planejarem as ações, as atividades e as medidas a se-

rem realizadas na campanha, retomar os registros que 
fizeram nas atividades 6 e 7 da etapa 3. Tanto a ativi-

dade 1 quanto a atividade 2 são mais demoradas e, 
portanto, requerem mais tempo para ser realizadas de 
maneira produtiva. As duas atividades favorecem o 
desenvolvimento da CG4 e da CG10.

Essas atividades iniciam a fase de prototipação do 
produto final deste projeto. Trata-se de um momento 
de interação construtiva. Pensar realisticamente du-

rante todo o planejamento da campanha é essencial 
para que todas as ações previstas sejam efetivamen-

te realizadas.

Etapa 6

Esta etapa traz um aporte de orientações à pro-

dução do vídeo, que será um dos pilares que apoiam 
a campanha, ou seja, o produto final deste projeto 
integrador a respeito de mediação de conflitos na 
escola.

Detalhando orientações de alguns atributos de ca-

ráter técnico, os textos do Livro do Estudante foram 
preparados com o objetivo de auxiliar na produção de 
um vídeo que, mesmo simples, tenha uma média de 
qualidade suficiente.

A atividade 1 favorece o desenvolvimento da CG5, 
pois, ao produzir o roteiro do vídeo, os estudantes 
exercem protagonismo com base na autoria de con-

teúdos embasados em argumentos críticos e signifi-
cativos que foram trocados entre todos os integrantes 
da turma para construir uma resposta à questão ge-

radora. A ideia é que essa resposta não seja algo pron-

to e acabado, mas sim uma solução construída com 
base na vivência dos estudantes em todo o processo 
deste projeto. 

A atividade também favorece a integração com a 
área de Linguagens, com base na habilidade EM13LP14. 
Caso considere necessário, peça colaboração de pro-

fessores parceiros dessa área.

Essa habilidade explora a linguagem audiovisual, 
que é uma linguagem muito abrangente e comunica 
de muitas maneiras, com várias sutilezas e mensagens 
em entrelinhas, conforme é possível perceber nas di-
cas que constituem os textos desta etapa.

O trabalho com atividades que reflitam sobre o 
bullying, seja ele presencial ou cibernético, deve ser 
realizado ao longo de toda a vida escolar dos estudan-

tes. Conceitos relacionados a CG9 como a empatia, 
respeito ao outro, acolhimento e a valorização da di-
versidade de indivíduos, quando postos em prática, 
naturalmente tendem a minimizar o problema. É im-

portante lembrar aos estudantes que, quando trata-

mos de um ambiente virtual, o bullying pode ser ainda 
mais danoso. Sob uma pseudossensação de anoni-
mato, os praticantes dessa violência se sentem mais 
livres para serem ainda mais agressivos, e os reci-
pientes ficam vulneráveis a todo momento, não im-

porta onde se encontrem.
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Tratar de temas como depressão ou automutilação 
na sala de aula, embora importante no contexto juvenil, 
precisa ser feito de maneira delicada. A automutilação 
tem crescido de maneira alarmante entre pré-adoles-

centes e adolescentes em idade escolar, e especialistas 
sugerem que o tema seja abordado com seriedade, po-

rém evitando alarmismo e tabus. É importante que se-

ja dada a abertura necessária para os estudantes, e em-

bora a escola tenha um papel relevante no suporte ao 
estudante, também deve-se lembrar que esses casos 
devem ser tratados com ajuda de especialistas na área, 
bem como o suporte dos responsáveis. 

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Bullying 

e a mediação de conflitos” que consta na seção Ativi-

dade A1.

Atividade A1

Bullying e a mediação de conflitos

1. Você acredita que ambientes como redes sociais 
devem prover ferramentas para combater o bullying 

cibernético? Discuta seu ponto de vista com o restan-

te da turma.

Resposta pessoal.

2. Você acha que tudo que viu neste projeto 4 de 
Mediação de conflitos pode auxiliar na prevenção do 

bullying em nossa escola? 

Resposta: Espera-se que os estudantes, com base 
em tudo que viram no projeto 4 de Mediação de con-

flitos, construam ideias que considerem as práticas 
conciliatórias da Cultura de Paz e as decisões tomadas 
considerando os aspectos de Teoria do Jogos.

Proposições de avaliação

Veja nas Orientações gerais destas Orientações di-
dáticas, no item A avaliação de projetos, como fazer 
uso adequado dos quadros a seguir.

QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 — PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) — PROFESSOR

Breve descrição do objetivo proposto
Foi alcançado?

S N P

Etapa 1: Conflito: o que é isso?
 ■ Explorar de maneira informal conflito coletivo e individual.

Etapa 2: Conflito escolar
 ■ Explorar informalmente o conflito na escola.

Etapa 3: E na minha escola?
 ■ Realizar todas as etapas da pesquisa estatística.

Etapa 4: Cultura de paz e mediação de conflitos
 ■ Compreender o que é a Cultura de Paz.

 ■ Associar mediação de conflitos à perspectiva da Teoria dos Jogos.

Etapa 5: Mediação de conflitos na escola
 ■ Explorar o tema.

 ■ Explorar ação de campanha contra violência, a exemplo de campanha feita em uma escola na cidade de 
Mercedes (PR).

Etapa 6: Luz, câmera e ações para uma escola melhor
 ■ Explorar a criação do vídeo.

 ■ Conectar o vídeo à campanha com vistas a uma apresentação para toda a comunidade escolar.

Atividades proposta por etapa
Foi executada?

S N P

Etapa 1: Conflito: o que é isso?
 ■ Pesquisa bibliográfica formal sobre o que é conflito e quais têm mais ocorrências na escola.

Etapa 2: Conflito escolar
 ■ Análise de gráficos da pesquisa da Flacso apresentada.

 ■ Registro das anotações das experiências trocadas pelos estudantes na última atividade da etapa.
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Etapa 3: E na minha escola?
 ■ Planejamento da pesquisa (o que pesquisar, por que e como).

 ■ Elaboração de questionário.

 ■ Realização da pesquisa.

 ■ Tabulação de dados.

 ■ Análise de dados.

Etapa 4: Cultura de paz e mediação de conflitos
 ■ Produção de fotografias e áudios para registrar as argumentações dos estudantes durante troca de ideias 

sobre as relações que a Teoria dos Jogos tem com a mediação de conflitos.

Etapa 5: Mediação de conflitos na escola
 ■ Planejamento da campanha que será feita pelos estudantes com base na pesquisa.

Etapa 6: Luz, câmera e ações para uma escola melhor
 ■ Execução de evento para apresentação de produto final (campanha).

Para avaliar o desempenho individual do estudante em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM), utilize o Qua-

dro de Avaliação 2 indicado nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos. 

A utilização desses Quadros de Avaliação possibilita o registro de dados específicos do processo como um 
todo e de cada estudante em particular, em seus vários aspectos qualitativos.

MATERIAIS A1

 � Comunicação não violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall B. Rosenberg, 
editora Ágora (2019).

Nesse livro, o autor detalha uma metodologia criada por ele mesmo para apurar relacionamentos interpessoais e levar a 
atitudes que diminuam as reações violentas em diversos ambientes, como empresas, escolas, entre outros.

 � Lewis Carroll e a Matemática do país das maravilhas, texto publicado no site da Sociedade Brasileira de Matemática, em 30 
jan. 2019, disponível em: https://www.sbm.org.br/noticias/lewis-carroll-e-a-matematica-do-pais-das-maravilhas. 
Acesso em: 14 jan. 2020.

O texto apresenta a importância que essa obra da literatura infantil tem para a Matemática.

 � Lógica, Matemática e linguagem cotidiana, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AQ5ueFO9SmA. Acesso 
em: 14 jan. 2020.

Nesse vídeo, Nílson José Machado, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), 
apresenta mais explicações a respeito de Lógica, sob o ponto de vista da Matemática, associada à linguagem cotidiana.

 � Psicologia do desenvolvimento: projetos de vida, resolução de conflitos e juventude, disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=y2QtAnaI1Ns. Acesso em: 14 jan. 2020.

Nesse vídeo, assista à professora livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), Valéria 
Amorim Arantes de Araújo, comentando as muitas relações entre sentimentos e valores que estão envolvidos na resolução de 
conflitos e no projeto de vida. Ao término do vídeo, a professora defende que a temática dos conflitos seja incluída nos 
currículos escolares.

 � Psicologia da aprendizagem: design thinking e educação em valores, disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=Sc80ojwSz8o. Acesso em: 14 jan. 2020.

Esse vídeo apresenta explicações da professora livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-
USP), Valéria Amorim Arantes de Araújo, e acompanhe uma sugestão de atividade que pode ser trabalhada com os estudantes 
a fim de ampliar a exploração do tema integrador deste projeto. Sugerimos que o vídeo seja assistido na íntegra para uma 
melhor compreensão do conteúdo, porém, ressaltamos que aos 18 minutos e 56 segundos consta a descrição da atividade 
sugerida.

ORIENTA«’ES ESPECÕFICAS ñ PROJETO 4
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 PROJETO 5  

A presença de plásticos nos 
oceanos: um problema mundial

STEAM

Introdução

No STEAM, o cerne, o ponto principal está ligado às 
Ciências, à Tecnologia, à Engenharia, à Arte e à Mate-
mática. Todas essas áreas citadas estão interligadas 
para promover a educação, com base no desenvolvi-
mento do raciocínio e pensamento lógico.

O STEAM corresponde ao “aprender fazendo” e, es-
pecialmente, nas escolas, com os estudantes, para 
que eles desenvolvam principalmente a aprendizagem 
de uma maneira muito mais interessante e próxima da 
realidade deles.

O STEAM propicia que a aprendizagem seja feita 
com base no trabalho com projetos cujas temáticas 
favoreçam a proposição de perguntas instigantes aos 
estudantes de modo que eles ampliem o pensamento 
crítico e criativo em busca de soluções para os pro-
blemas colocados.

A Aprendizagem Baseada em Projetos é abordada 
por muitos autores. Neste volume, conforme comen-
tários que constam da parte geral destas Orientações 

didáticas, os projetos têm como inspiração três abor-
dagens teórico-metodológicas: a teoria vygotskiana, 
cuja fundamentação é que todo aprendizado se dá com 
base na mediação; nas ideias de Ole Skovsmose da 
Educação matemática crítica, a qual aponta o trabalho 
com projetos como atividades investigativas por meio 
das quais os estudantes solucionam dada questão; e 
a Pedagogia de Projetos de Nilbo Ribeiro Nogueira, que 
reforça o papel protagonista dos estudantes.

Neste projeto integrador, serão apresentadas in-
formações sobre o problema ambiental dos resíduos 
plásticos descartados de modo incorreto. Esses resí-
duos têm gerado níveis alarmantes de poluição plás-
tica no meio ambiente, sobretudo nos oceanos.

O produto final deste projeto é a criação de um pro-
tótipo de um equipamento ou produto que contribua 
para a diminuição de resíduos plásticos descartados 
na comunidade onde os estudantes vivem.

A prototipação do produto final tem como objetivo 
buscar uma possível solução à questão geradora do 
projeto.

Recomenda-se que a formação do professor-coor-
denador deste projeto seja em Matemática. 

Pela natureza da proposta deste projeto e por oca-
sião de algumas atividades, sugerimos que o profes-
sor-coordenador tenha o apoio de professores da área 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para 

melhor condução das discussões e dos encaminha-
mentos, enriquecendo a dinâmica em sala de aula. 
Busque e conte com o apoio desse professor. O traba-
lho integrado entre vocês serve de exemplo para que 
os estudantes possam se sentir estimulados a trocar 
experiências entre si.

Objetivos

 ■ Pesquisar e criar ações de conscientização na co-
munidade sobre o uso e o descarte de plásticos no 
meio ambiente.

 ■ Refletir sobre a importância da manutenção e con-
servação do meio ambiente.

 ■ Conhecer o trajeto percorrido pelos resíduos plás-
ticos descartados na comunidade onde vivo.

 ■ Desenvolver e demonstrar o funcionamento de um pro-
tótipo que possa ser utilizado na comunidade local.

Justificativa

Quando o tema é ecologia e consciência ambiental, 
muito se tem discutido, mas há poucas ações efetivas. 
Há um abismo entre o discurso e a ação. 

O principal problema está em reconhecer, tanto por 
parte da população como do poder público, a urgência 
do problema.

Estamos em um momento no qual são necessárias 
mudanças em relação à nossa maneira de pensar, aos 
nossos valores e à escolha de um caminho melhor: pre-
cisamos encontrar caminhos para conciliar o exercício 
da liberdade com o bem comum. 

Somos todos habitantes do mesmo planeta e deve-
mos cuidar dele como cuidamos da nossa casa. Daí a 
necessidade do comprometimento de cada um de nós 
com o planeta, por meio de ações mínimas, como o des-
carte correto de plástico.

É imprescindível que cada um de nós assuma a res-
ponsabilidade presente, uns para com os outros e com 
as futuras gerações.

No que se refere às empresas, os padrões predo-
minantes de produção e consumo estão causando de-
vastação ambiental, redução dos recursos e extinção 
de diversas espécies, principalmente marinhas. En-
tretanto, já existem conhecimento e tecnologia sufi-
cientes para reduzir os impactos ao meio ambiente. 

No que se refere à sociedade, precisamos nos cons-
cientizar de que, com o direito de usar os recursos na-
turais, vem o dever de impedir danos ao meio ambiente. 

Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações di-
ferentes e de um mundo no qual as dimensões local e 
global estão interligadas. Cada um compartilha res-
ponsabilidade pelo presente e pelo futuro bem-estar 
da humanidade e de todos os seres vivos.
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Por tudo isso, justifica-se a relevância da opção de 

enfoque dado a este projeto. Afinal, a escolha é nossa: 

formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns 

dos outros ou arriscar nossa destruição e da diversi-

dade da vida. 

Competências e habilidades da 

BNCC neste projeto

COMPETÊNCIAS GERAIS

1 (conhecimento), 2 (pensamento científico, crítico 

e criativo), 4 (comunicação) e 7 (argumentação).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

 ■ Competências Específicas da área de Matemática 

e suas Tecnologias: 2 e 3.

 ■ Competências Específicas da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias: 2 e 3.

HABILIDADES

 ■ Habilidades da área de Matemática e suas Tecno-

logias: EM13MAT201, EM13MAT302 e EM13MAT315.

 ■ Habilidades de outras áreas do conhecimento: 

EM13CNT206 e EM13CNT307.

Este projeto tem como tema integrador o STEAM, 

que trabalha de maneira conjunta as capacidades cog-

nitivas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Ma-

temática dos estudantes. Por integrar tantos aspectos 

distintos e essenciais do conhecimento na construção 

de soluções em diferentes contextos de aprendiza-

gem, é importante que esses conhecimentos sejam 

bem fundamentados.

Ao longo do projeto, os estudantes são convidados 

a realizar pesquisas sobre questões ambientais, o ca-

minho percorrido pelos resíduos plásticos, soluções 

para minimizar o descarte desses resíduos, entre ou-

tros assuntos. A Competência geral 1 (conhecimento) 

é, portanto, desenvolvida em diferentes momentos 

deste projeto.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historica�

mente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a rea�

lidade, continuar aprendendo e colaborar para 

a construção de uma sociedade justa, democrá�

tica e inclusiva.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. p. 9. Disponível em: http://basenacional 

comum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_

versaofinal_site.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020.

A competência mencionada enfatiza quão impor-

tante é o estudante se basear em conceitos existentes 

para ser capaz de desenvolver algo novo no contexto 

do problema que queira resolver. Ao desenvolverem 

um protótipo, os estudantes usam como alicerce as 

pesquisas realizadas ao longo do projeto, ideias desen-

volvidas por outras pessoas em outras comunidades 

ou contextos, para idealizar o que melhor se encaixa 

na sua realidade.

Umas das maneiras de trabalhar a Competência Ge-

ral 1 é por meio da Competência específica 3 da área 

de Matemática e suas Tecnologias:

3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e 

procedimentos matemáticos para interpre�

tar, construir modelos e resolver problemas 

em diversos contextos, analisando a plausibilida�

de dos resultados e a adequação das soluções 

propostas, de modo a construir argumentação 

consistente. [Grifos nossos.]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. p. 532. Disponível em: http://basenacional 

comum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_

versaofinal_site.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020.

O uso de procedimentos matemáticos para verifi-

car a adequação de determinado problema proposto 

é feito, por exemplo, na etapa 4, quando o estudante 

verifica algumas soluções existentes para a diminui-

ção da utilização de produtos plásticos e aplica o co-

nhecimento matemático para verificar a relação cus-

to-benefício dessas soluções em relação aos produtos 

plásticos.

A aplicação do conhecimento matemático, nesse ca-

so, é feita por meio da habilidade EM13MAT302:

Construir modelos empregando as funções po�

linomiais de 1o ou 2o graus, para resolver proble�

mas em contextos diversos, com ou sem apoio de 

tecnologias digitais. [Grifos nossos.]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. p. 539. Disponível em: http://basenacional 

comum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_

versaofinal_site.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020. 

A habilidade EM13MAT302 é trabalhada quando o 

estudante escreve uma equação polinomial de 1º grau 

para avaliar o custo da produção de esponjas vegetais.

A relação entre uma determinada competência ge-

ral e uma competência específica da área de Matemá-

tica e suas Tecnologias, que, por sua vez, é trabalhada 

por meio de uma das habilidades relacionadas a ela, 

mostra um exemplo de como as habilidades matemá-

ticas se relacionam com as Competências Gerais da 

BNCC neste projeto.
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Cronograma

Na organização do quadro seguinte há uma suges-

tão de cronograma trimestral para o trabalho com es-

te projeto da área de Matemática e suas Tecnologias. 

Para tanto, foi considerada apenas uma aula semanal, 

ao longo de 13 semanas, uma vez que em um semes-

tre letivo há, em média, 20 semanas, desconsiderando 

os períodos de férias escolares.

Aulas 1 Abertura e Introdução

Etapa 1: Compreendendo a presença de 

plásticos nos oceanos como um problema 

mundial

Aula 2 Etapa 2: A importância das ações indivi-

duais no panorama global 

Aulas 3 e 4 Etapa 3: A investigação do problema: busca 

de informações locais

Aulas 5 e 6 Etapa 4: Maneiras criativas de substituir o 

plástico

Aulas 7, 8 e 9 Etapa 5: Criação de um protótipo

Aula 10, 11 e 

12

Etapa 6: A socialização dos protótipos criados

Aula 13 Avaliação

Caso esse projeto precise ser desenvolvido num in-

tervalo menor de tempo, ao longo de um bimestre, 

composto de 10 aulas, sugerimos que os conteúdos 

das etapas 3, 5 e 6 sejam ministrados com uma aula a 

menos cada. Nessas circunstâncias, os estudantes 

precisarão desenvolver um número maior de ativida-

des fora do horário letivo, requerendo um planejamen-

to mais cuidadoso dos planos de aula.

Sugestões de encaminhamento

Neste tópico, cada uma das etapas será comenta-

da, indicando encaminhamentos e respostas para as 

atividades, assim como atividades complementares, 

sugestões de leituras e, quando necessário, alterna-

tivas ao proposto no Livro do Estudante.

A relação das atividades com a BNCC será explici-

tada nos comentários a seguir. Para facilitar, as habi-

lidades foram indicadas por seus códigos. As Compe-

tências Gerais e as Competências Específicas da área 

de Matemática e suas Tecnologias estão indicadas, 

respectivamente, pelas siglas CG e CE, seguidas de 

seus respectivos números.

Abertura e introdução 

O texto e as questões propostos na abertura e intro-

dução têm como objetivo convidar os estudantes a re-

fletir sobre a quantidade de plástico gerada pela 

sociedade que acaba poluindo os oceanos. Essa refle-

xão inicial visa à aproximação dos estudantes com o 

tema proposto e servirá de preparação para a questão 

geradora, a qual será o cerne deste projeto. 

Permita aos estudantes exporem suas opiniões so-

bre o tema, trazendo informações que eles têm para 

as discussões realizadas. Questione-os se já tinham 

conhecimento das informações apresentadas no tex-

to da abertura e, caso não, o que acharam dessas in-

formações. 

Retome a questão geradora e aproveite para refor-

çar a relação entre o lixo gerado nas residências e o 

lixo encontrado nos oceanos. Proponha uma reflexão 

sobre o tipo de lixo encontrado nos oceanos e peça 

aos estudantes que relacionem com o tipo de lixo pro-

duzido nas residências. 

Ao longo de todas as etapas deste projeto, há diver-

sas oportunidades de trabalho com o Tema Contem-

porâneo Transversal Educação Ambiental.

Etapa 1

Nesta etapa, os estudantes são expostos ao pro-

blema mundial da poluição por resíduos plásticos, cuja 

fabricação e descarte vêm crescendo em uma escala 

alarmante nas últimas décadas.

O estudante é levado a refletir sobre os resíduos 

plásticos que vão parar nos oceanos, em sua grande 

maioria de origem continental, e que atuam como 

ameaça para a biodiversidade terrestre e marinha. Ain-

da são estudados os giros marinhos, razão pela qual 

algumas regiões dos oceanos apresentam uma con-

centração maior de resíduos plásticos poluentes do 

que outras, mesmo distantes dos continentes.

Nas atividades 1 a 3, se surgirem dúvidas dos estu-

dantes em relação à veracidade de alguma das informa-

ções listadas, sugira que pesquisem, eles mesmos, os 

valores informados em cada uma das 8 afirmações. Po-

dem ser obtidas mais informações no site: https://jor-

nalismosocioambiental.files.wordpress.com/2019/03/

plastic_report_02-2019.pdf bacesso em 5 fev. 2020). 

Oriente a discussão, porém, de modo que o foco não se-

ja provar a veracidade das afirmações, mas, sim, quão 

alarmantes ou impactantes são cada uma delas.

Na atividade 4, caso os estudantes utilizem um na-

vegador de computador, oriente-os a localizar o atol 

de Midway através do campo de busca do site ou apli-

cativo de mapas eletrônicos. Em seguida, para acio-

nar a opção “medir distância”, eles devem clicar sobre 

a localização indicada. Com essa opção acionada, eles 

poderão escolher dois pontos do mapa e uma linha 

aparecerá entre eles, indicando a distância. Chame a 

atenção dos estudantes para o fato de que, quando 

traçarem uma linha entre o atol de Midway e a costa 

do Japão, essa linha deverá aparecer curvada e não 

reta. Isso se deve ao fato de a linha seguir a 
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curvatura da Terra e, como a distância entre o atol e 
o continente é grande, essa curvatura é evidente tan-
to quando é traçada a distância até a costa japonesa, 
de aproximadamente 4 000 km, quanto até a cidade 

de São Francisco, com uma distância de aproximada-
mente 5 000 km.

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Curvatu-
ra terrestre no mapa digital”, que consta na seção Ati-

vidade A1.
Durante a discussão da atividade 5, pode surgir o 

argumento de que o lixo produzido por brasileiros não 
chega até a região conhecida como Grande Porção de 
Lixo do Pacífico, já que a costa brasileira está locali-
zada no oceano Atlântico. Enfatize, porém, que, em-
bora exista uma separação geográfica entre os ocea-
nos, não existe uma separação física. Mesmo que as 
correntes que passam pela costa brasileira não trans-
portem os resíduos até o acumulado de lixo discutido 
na etapa, o potencial de poluição no oceano Atlântico 
e o risco trazido para a vida animal desses resíduos 
são tão grandes quanto quaisquer outros. Esta ativi-
dade favorece o desenvolvimento da CG7, ligada à ar-
gumentação, pois os estudantes devem usar informa-
ções estudadas ao longo desta etapa para trabalhar a 
consciência socioambiental. Também é favorecida a 
habilidade EM13CNT206, já que a discussão aborda os 

efeitos das ações humanas na biodiversidade do pla-
neta. Sendo assim, caso considere necessário, peça 
a colaboração de professores parceiros da área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Etapa 2

Esta etapa tem como objetivo trazer para os es-
tudantes a percepção da importância de ações in-
dividuais para atingir-se um objetivo maior. São 
apresentados exemplos de pessoas que resolveram 
praticar ações inicialmente pequenas, mas que, com 
o tempo, foram incluindo mais pessoas e recursos, 
resultando em projetos de grande escala.

O estudante é convidado, ao final, a preparar um 
seminário apresentando outras iniciativas globais ou 
locais que tenham como intuito diminuir o problema 
da poluição causada pelos resíduos plásticos.

Na atividade 1 há várias ações que os estudantes 
podem mencionar, por exemplo: a iniciativa da ONU 
chamada Rios Limpos Mares Limpos, que tem como 
objetivo barrar a poluição de rios na Amazônia, antes 
que chegue ao oceano; a Aliança para o Fim dos Re-
síduos Plásticos, uma união de mais de 40 empresas 

privadas, comprometidas a investir 1,5 bilhão de dó-
lares até 2025 para diminuir a quantidade de resíduos 

plásticos no meio ambiente; o Research Expedition 

Vessel (REV) – ou Embarcação de Expedição de Pes-
quisa, em tradução livre –, barco que está em cons-
trução em 2020 e deve começar a operar em 2021 com 

o objetivo de recolher resíduos plásticos dos oceanos, 
bem como realizar pesquisas sobre o ambiente e a 
vida marinha.

Na atividade 2, caso não tenha córrego ou rio po-
luído no munícipio em que a escola se localiza, oriente 
os estudantes a pesquisar córregos ou rios em outros 
municípios próximos.

Na atividade 3, peça que alguns grupos resumam o 
que foi discutido para a turma toda. Ressalte que to-
das as iniciativas contribuem para solucionar o pro-
blema, porém de jeitos diferentes, por exemplo, Palo-
ma foca na cobrança das autoridades políticas e 
também na conscientização coletiva, enquanto Boyan 
se dedicou à criação de um equipamento para auxiliar 
na retirada de plásticos dos oceanos. A discussão dos 
estudantes sobre os diferentes aspectos dos traba-
lhos ambientais favorece a CG7, uma vez que os estu-
dantes utilizam as informações estudadas para defen-
der pontos de vista com relação à consciência 
socioambiental.

Na atividade 4, oriente os grupos a encontrar fon-
tes confiáveis de dados. Circule pelos grupos e garan-
ta que haja escolhas distintas entre eles para que se-
jam socializadas preferencialmente sem repetições. 

Oriente os estudantes, na atividade 5, a preparar 
um conteúdo visual para o seminário. Se possível, pe-
ça a eles que usem dispositivos digitais para facilitar 
a comunicação e minimizar a produção de lixo, ainda 
que não seja na forma de resíduos plásticos.

Etapa 3

Nesta etapa, os estudantes são convidados a pes-
quisar informações a respeito da produção e descarte 
de resíduos plásticos na comunidade em que vivem.

É possível que alguns estudantes, por morar distan-
te do mar, mesmo após as discussões propostas nas 
etapas anteriores, acreditem que não é possível o lixo 
produzido por eles chegar até os oceanos. Por isso, 
aproveite as informações apresentadas na primeira 
página desta etapa para reforçar que 80% da poluição 

marinha é originada em terra, sendo parte desses re-
síduos transportados dos municípios e campos até o 
mar por meio dos rios. Chame a atenção para a infor-
mação apresentada no boxe Você sabia?. Além disso, 
enfatize a importância de reduzir o consumo de resí-
duos plásticos, uma vez que, mesmo que eles não che-
guem ao oceano, são gastos diversos recursos natu-
rais para produzi-los. 

Oriente os estudantes a ler com atenção as infor-
mações apresentadas no esquema mostrado na ati-

vidade 1 antes de responderem aos itens a e b. No 
item b, explique a eles que o despejo a céu aberto, os 
aterros regulamentados e os resíduos não coletados 
são processos de gestão classificados como “resíduos 
mal administrados” e, por esse motivo, os resíduos 
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plásticos que têm um desses fins têm mais possibili-
dade de chegar a bueiros, rios e, consequentemente, 
aos oceanos – diferentemente dos “resíduos adminis-
trados”, cuja porcentagem de administração de forma 
eficaz é maior. Oriente os estudantes a guardar todas 
as informações obtidas na pesquisa do item d desta 
atividade, pois usá-las posteriormente. Se julgar opor-
tuno, proponha a atividade “Tipos de plástico”, que 
consta na seção Atividade A1.

Na atividade 2, proponha aos estudantes que com-
partilhem com os colegas suas respostas e promova 
uma roda de conversa para confrontarem as informa-
ções e discutirem seus pontos de vista. 

É possível obter algumas das informações solicita-
das na atividade 3 no site da prefeitura do município 
ou em associações do bairro. 

Na atividade 4, reforce que o fluxograma apresen-
tado é apenas um exemplo e que os estudantes podem 
utilizar o modelo que preferirem para apresentar as 
informações obtidas na atividade anterior. Se julgar 
oportuno, proponha aos estudantes que apresentem 
o fluxograma elaborado para o restante da turma e, 
caso alguma etapa dele não tenha ficado clara para os 
colegas, oriente-os a fazer os ajustes necessários. 
Desse modo, esta atividade favorece o desenvolvimen-
to da habilidade EM13MAT315.

Se julgar oportuno, exiba o documentário Ilha das flo-

res (1989), citado no Livro do Estudante, para a turma.

Para a realização das atividades 5 e 6, proponha 
uma discussão para que os estudantes possam com-
partilhar suas impressões e argumentar, com base nas 
informações obtidas nas atividades anteriores, ao de-
fender seus pontos de vista. Por esse motivo, estas 
atividades favorecem o desenvolvimento da CG7.

O objetivo da atividade 7 é possibilitar que os estu-
dantes confrontem e verifiquem se as hipóteses for-
muladas por eles anteriormente correspondem à rea-
lidade. Auxilie-os a selecionar pessoas, instituições 
ou empresas com as quais desejam conversar. Além 
disso, se possível, possibilite que os estudantes an-
dem pelo bairro e conversem com os moradores.

Antes de propor aos estudantes que realizem a ati-

vidade 8, leia com eles as informações apresentadas 
sobre o impacto dos microplásticos. Chame a atenção 
deles para a presença de partículas de plásticos inclu-
sive na composição de alguns produtos de higiene pes-
soal e cosméticos. Depois, solicite que realizem a ati-

vidade 8 levando em consideração também esses 
tipos de resíduos de plástico.

Na atividade 10, espera-se que os estudantes con-
cluam que, quanto mais consumimos produtos arma-
zenados em embalagens plásticas ou que tenham em 
sua composição microplásticos, bem como realizamos 
o descarte incorreto, maiores são as chances de 

esses resíduos plásticos se tornarem poluição e para-
rem no oceano.

As atividades 8 a 10 favorecem o desenvolvimen-
to da habilidade EM13CNT206. Sendo assim, caso 

considere necessário, peça a colaboração de profes-
sores parceiros da área de Ciências da Natureza e 
suas tecnologias.

Etapa 4

Nesta etapa são apresentadas algumas alternativas 
ao uso de embalagens plásticas. O objetivo é mostrar 
aos estudantes ações simples que podemos realizar 
no dia a dia para diminuir a produção de resíduo plás-
tico. Além disso, apresentar ideias que eles podem 
utilizar como inspiração quando forem construir o pro-
tótipo de equipamento ou produto na próxima etapa.

Algumas das alternativas apresentadas utilizam re-
cursos naturais como folhas de bananeira e de palmei-
ra para cozinhar, transportar e armazenar alimentos. 
Essas folhas, assim como as de milho, de caetê e ou-
tras são ao mesmo tempo resistentes e maleáveis, o 
que permite uma variedade de usos. 

Em algumas culturas, como a indígena e a caiçara 
no Brasil, e a de outros países, como Indonésia e Tai-
lândia, o uso de folhas para esse fim é algo enraizado 
e faz parte dos hábitos e das receitas locais. A explo-
ração desse aspecto nesta etapa permite o trabalho 
com os Temas Contemporâneos Transversais: Diver-
sidade Cultural e Educação das relações étnico-raciais 
e ensino de história e cultura indígena.

Na atividade 1, é preciso que os estudantes façam 
um levantamento do custo anual com esponja sintéti-
ca na residência deles. Esse levantamento será utili-
zado para realizar as próximas atividades. No item b, 
oriente-os a pesquisar o preço médio de uma esponja 
sintética e utilizar esse valor para calcular o custo 
anual com a compra delas.

Oriente os estudantes a se organizarem em grupos 
com até 4 integrantes para realizar a atividade 2. No 
item c, eles devem utilizar a quantidade indicada no 
item a da atividade anterior para realizar os cálculos. 

Os itens d e e desta atividade favorecem o desenvol-
vimento da habilidade EM13MAT302, pois os estudantes 

terão que escrever uma função polinomial para deter-
minar o custo anual para produzir buchas vegetais. No 
item f, oriente-os a justificar por que uma opção é mais 
vantajosa do que a outra. Oriente-os a utilizar as infor-
mações obtidas na atividade 1 e nos itens anteriores 
nessa justificativa.

Na atividade 3, oriente os estudantes a refazer a 
atividade 1 considerando agora a esponja de banho. 
Depois, solicite a eles que refaçam o item f da ativi-

dade 2 considerando essa esponja.
Na atividade 4, solicite aos estudantes que escre-

vam um texto justificando o ponto de vista deles e os 
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argumentos que usariam para convencer seus respon-

sáveis e outras pessoas da comunidade a fazer essa 

troca. As atividades 2 a 4 favorecem o desenvolvimen-

to da CG7.

Incentive os estudantes a compartilhar as respos-

tas das atividades 5 e 6 com o restante da turma. Na 

atividade 7, espera-se que os estudantes considerem 

também que produtos a granel não estão atrelados a 

marcas; então, além do custo da embalagem e do pro-

cesso de embalar, os produtos embalados têm incluí-

do em seu preço o custo de divulgação e propaganda.

Na atividade 8, proponha uma conversa para que 

os estudantes possam compartilhar com os colegas 

as alternativas que encontraram ao uso do plástico. 

Faça uma lista na lousa com todas as alternativas en-

contradas por eles, indicando qual embalagem plásti-

ca poderia ser substituída por cada uma delas. A es-

pátula de plástico de cozinha e o plástico filme, por 

exemplo, podem ser substituídos, respectivamente, 

por espátula de madeira e embalagem de cera de abe-

lha. Os estudantes podem utilizar a lista elaborada nes-

ta atividade para realizar a atividade 9.

No item a da atividade 10, os estudantes podem uti-

lizar o valor obtido para a capacidade de cada embala-

gem para indicar a capacidade de armazenamento 

aproximada da caixa de papelão. Desse modo, eles po-

dem indicar que a capacidade da caixa de papelão é 

aproximadamente igual a 87 780 mL. No item b desta 

atividade, os estudantes podem argumentar que ca-

berá a mesma quantidade de embalagens na caixa. No 

entanto, chame a atenção deles para o fato de a em-

balagem de papel ser mais frágil e não suportar peso 

sobre ela; sendo assim, caberiam menos embalagens. 

Entretanto, no item c, eles podem argumentar que, se 

as dimensões das caixas de papelão fossem modifica-

das, de modo que a altura da caixa fosse alguns centí-

metros maior que altura da embalagem de papel, então 

seria possível transportar aproximadamente a mesma 

quantidade de uvas. Esta atividade favorece o desen-

volvimento da habilidade EM13MAT201.

Providencie com antecedência o material necessá-

rio para a construção do saco do tule proposto na pá-

gina 165. Atente-se para a composição do tule, pois 

existe um tipo que tem plástico na composição. Por 

isso, sugerimos que seja utilizado o tule de algodão ou 

de seda. Além do tule, pode ser utilizado, por exemplo, 

filó de algodão, voile de algodão e voile de linho. Cha-

me a atenção dos estudantes sobre isso. O objetivo 

desse experimento é mostrar aos estudantes uma al-

ternativa ao uso de sacos plásticos para pesar frutas, 

verduras e legumes ou, ao menos, para armazená-los.

Na atividade 11, espera-se que os estudantes con-

cluam que o tule é leve o suficiente para ser pesado com 

os alimentos, sem interferir muito no preço deles. Além 

disso, reforce o fato de o saco de tule poder ser reutili-

zado. Esta atividade favorece o desenvolvimento da 

habilidade EM13CNT307. Sendo assim, caso considere 

necessário, peça a colaboração de professores parcei-

ros da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Etapa 5

Nesta etapa, é proposto aos estudantes que cons-

truam o protótipo de um equipamento ou produto que 

possa ajudar a reduzir o descarte de plástico na comu-

nidade onde eles vivem. Eles podem utilizar as ideias 

apresentadas tanto na etapa 2 quanto na etapa 4 como 

inspiração para construírem o próprio protótipo.

Orientes os estudantes a retomar as respostas 

das atividades 8 e 9 das etapas 3 e 4, respectiva-

mente, e a refletir individualmente sobre quais ati-

tudes que listaram na atividade 8 poderiam ser, por 

exemplo, aperfeiçoadas ou não precisariam ser rea-

lizadas caso existisse um equipamento capaz de 

substituir ou realizar tal função. Em seguida, solici-

te a eles que reflitam sobre quais das alternativas 

listadas na atividade 9 acreditam que teriam mais 

impacto positivo no cotidiano deles e dos morado-

res da comunidade.

Depois, proponha uma roda de discussão para que, 

juntos, reflitam, com base nas pesquisas e discus-

sões que realizaram no decorrer do projeto, sobre 

quais ideias poderiam ter impacto direto nas ativi-

dades cotidianas deles e dos moradores da comuni-

dade onde vivem, se é possível colocá-las em práti-

ca considerando os recursos disponíveis, se são 

viáveis considerando o tempo de implementação, 

etc. A ideia é que pensem em algum protótipo que 

possa ajudar a diminuir a produção e, consequente-

mente, o consumo de resíduo plástico. Reforce a im-

portância de usarem tanto conhecimentos matemá-

ticos quanto de outras áreas na construção desse 

protótipo e de considerarem tanto a funcionalidade 

quanto a estética dele (o visual). 

Assim que a turma chegar a um consenso sobre o que 

eles poderiam construir, oriente os estudantes a se or-

ganizarem em grupos com até 4 integrantes para plane-

jar a construção do protótipo. Cada grupo deverá desen-

volver um protótipo diferente dentro da proposta 

escolhida pela turma, não necessariamente os protóti-

pos devem ser feitos utilizando os mesmos materiais.

Durante a realização desta etapa, incentive os es-

tudantes a pesquisar informações em fontes confiá-

veis, sempre que for necessário.

As atividades 1 a 6 propostas nesta etapa têm co-

mo objetivo auxiliá-los na elaboração do protótipo e 

no planejamento da construção dele. Durante a reali-

zação destas atividades, os estudantes terão que uti-

lizar conhecimentos de diversas áreas do conhecimen-

to, investigar e elaborar hipóteses, criar soluções com 

base no conhecimento de diferentes áreas e argumen-

tar com base em fatos seus pontos de vista e decisões 
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comuns, o que favorece o desenvolvimento das CG1, 

CG2 e CG7.

Na atividade 4, os estudantes apresentarão seus 
esboços aos colegas, darão e receberão sugestões e 
comentários. Este é um momento de depuração em 
que os estudantes terão a oportunidade de refletir so-
bre o protótipo e avaliar se estão no caminho certo pa-
ra atingir o objetivo a que se propuseram. A troca entre 
os grupos e a possibilidade de fazer correções ou me-
lhorias nos espaços são importantes para o processo 
de desenvolvimento do protótipo.

Na atividade 7, auxilie os estudantes durante a rea-
lização dos testes. Como cada grupo vai criar um pro-
tótipo diferente, provavelmente será preciso realizar 
testes distintos para cada um dos protótipos. Sendo 
assim, decida com os integrantes de cada grupo que 
tipo de teste eles julgam que deve ser realizado para 
verificar a eficácia do protótipo. Se necessário, solicite 
a eles que pesquisem testes específicos para o tipo de 
protótipo construído. 

Oriente os integrantes de cada grupo a documentar 
essa fase de testes para que possam, caso seja neces-
sário, rever ou ajustar algo no protótipo antes da apre-
sentação para o restante da turma, a qual será reali-
zada na próxima etapa.

Caso o protótipo não funcione conforme o planejado, 
mesmo após a realização dos ajustes, oriente os inte-
grantes do grupo a refletir sobre os possíveis motivos 
de ele não ter funcionado ou o que ainda seria preciso 
ajustar para que ele funcionasse satisfatoriamente. Es-
sa reflexão é também um momento de depuração do 
projeto. Proponha que façam um registro das conclu-
sões a que chegaram.

Etapa 6

É possível que alguns grupos não tenham conse-
guido produzir os protótipos idealizados, por ques-
tões práticas, ou que os protótipos não tenham al-
cançado os resultados almejados. Se for o caso, 
durante a apresentação desses grupos, reitere à tur-
ma que o foco deve estar no processo, no que foi 
aprendido durante as tentativas e erros, e no que 
esses grupos têm a contribuir de conhecimento so-
bre isso. As apresentações elaboradas pelos estu-
dantes nesta etapa finalizarão o processo de depu-
ração deste projeto. As reflexões realizadas 
anteriormente poderão servir de base para montar 
essas apresentações.

Na atividade 1, sugira aos estudantes o uso de dis-
positivos digitais (apresentações de slides, por exemplo) 

para o uso de imagens que ajudem a elucidar as ideias 
que precisam ser transmitidas. Peça a eles que com-
partilhem com a turma as principais dificuldades encon-
tradas durante o desenvolvimento dos protótipos. 

Caso seja factível, peça aos grupos que demostrem 
o funcionamento dos protótipos durante a apresenta-
ção. Se isso não for possível, oriente os estudantes a 
apresentar um vídeo com tal demonstração, enfati-
zando o modo como o protótipo funciona e que tipo 
de contribuição ele oferece à comunidade local.

A avaliação do próprio grupo quanto a viabilidade 
dos protótipos também é muito importante. Questões 
como custo e disponibilidade dos materiais devem ser 
destacadas pelos estudantes tanto no contexto da co-
munidade local como tendo em mente a ideia de am-
pliar a solução para realidades diferentes.

Explique aos estudantes que essa apresentação 
deve servir de simulação de uma apresentação para 
a comunidade externa à escola, de modo que a con-
textualização da importância do protótipo criado é 
essencial. A relevância do projeto desenvolvido por 
eles deve ficar clara, e isso pode ser feito expondo o 
problema dos resíduos plásticos localmente ou em 
uma escala global. Por isso, essa atividade favorece 
o desenvolvimento da CG7.

É pertinente abrir espaço para que o restante da 
turma possa tirar dúvidas, elogiar e fazer críticas 
construtivas, compartilhando as experiências do de-
senvolvimento de cada protótipo. 

Antes da apresentação para a comunidade, auxilie 
os estudantes a verificar com a direção da escola qual 
é a melhor data e o local que pode ser utilizado para 
realizar esse evento. Oriente-os quanto à organização 
do espaço e do material necessário para realização 
desse evento.

Proponha a eles que elenquem as tarefas que pre-
cisam ser realizadas para a concretização do evento 
e se organizem, da maneira que preferirem, de modo 
que cada estudante ou grupo de estudantes fique res-
ponsável por uma tarefa.

A apresentação para a comunidade deve seguir a 
mesma dinâmica da que foi realizada para os colegas 
de turma. No entanto, reforce aos estudantes a impor-
tância de adequar a linguagem da apresentação e 
transmitir as informações de forma clara, levando ao 
entendimento mútuo. Como durante a apresentação 
os estudantes podem utilizar diferentes linguagens 
para partilhar informações e experiências, esta etapa 
favorece o desenvolvimento da CG4.

Atividades A1

Curvatura terrestre no mapa digital

Peça aos estudantes que meçam a distância dire-
tamente entre São Francisco e a costa japonesa, uti-
lizando um aplicativo de mapa eletrônico e respondam 
às questões a seguir.

1.	O que acontece com a linha que liga as duas lo-
calizações?
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Resposta: A linha deverá ser curva e não reta. Isso 

se deve ao fato de a linha seguir a curvatura da Ter-

ra e, como a distância entre esses dois pontos é 

grande o suficiente, ela é evidente.

2.	Pesquisem outros pontos cuja distância entre eles 

seja igual ou maior do que a distância entre São 

Francisco e a costa japonesa e respondam à ques-

tão anterior novamente.

Resposta: Para quaisquer dois pontos escolhidos 

cuja distância entre eles seja igual ou maior do que 

a distância entre São Francisco e a costa japonesa, 

a linha mostrada pelo dispositivo de mapas eletrô-

nicos deverá ser curva e não reta. 

Tipos de plástico

Após verificar que nem todo tipo de embalagem plás-

tica pode ser reciclado, proponha aos estudantes que 

pesquisem os tipos de plástico usados em embalagens.

O sistema de códigos de embalagens plásticas clas-

sifica o plástico em sete tipos e cada qual é iden-

tificado na embalagem por um número: 1) PET ou 

PETE (tereftalato de polietileno); 2) PEAD (polietileno 

de alta densidade); 3) PVC (policloreto de vinila ou clo-

reto de vinila); 4) PEBD (polietileno de baixa densida-

de); 5) PP (polipropileno); 6) PS (poliestireno) e 7) 

Outros plásticos.

Essa classificação segue uma norma internacional e 

tem função de alertar os consumidores sobre os tipos 

de plástico usados nas embalagens dos produtos que 

estão adquirindo e facilitar a separação para reciclagem.

Peça aos estudantes que anotem quais produtos 

vendidos em embalagens plásticas são usualmente 

consumidos por eles. Em seguida, peça que verifiquem 

os números indicados nessas embalagens. Além de 

produtos de consumo próprio, peça que verifiquem 

também produtos de uso comum em suas residências, 

como produtos de limpeza e de higiene. Por fim, os 

estudantes poderão classificar os produtos e verificar 

quais podem ser reciclados. 

Proposições de avaliação

Veja nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos, como fazer uso 

adequado dos quadros a seguir.

QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 – PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) – PROFESSOR

Breve descrição do objetivo proposto
Foi alcançado?

S N P

Etapa 1: Compreendendo a presença de plásticos nos oceanos como um problema mundial
 ■ Apresentar um panorama geral sobre a presença de resíduos plásticos nos oceanos.

 ■ Discutir sobre o consumo de plásticos e sua presença nos oceanos.

Etapa 2: A importância das ações individuais no panorama global 
 ■ Apresentar algumas ações realizadas por jovens de diferentes países e pesquisar outras ações globais.

 ■ Identificar se há algum rio poluído por plásticos no município em que vive e se existem ações para 

despoluí-lo. 

Etapa 3: A investigação do problema: busca de informações locais
 ■ Apresentar informações a respeito da quantidade de resíduos plásticos que chegam ao oceano e qual a 

origem desses resíduos.

 ■ Pesquisar informações sobre a geração de resíduos plásticos nos bairros ou município em que vivem e por 

quais processos de gestão eles passam.

 ■ Refletir sobre quais atitudes podem ser tomadas no dia a dia para reduzir a produção de resíduos plásticos.

 ■ Pesquisar quais iniciativas já têm sido realizadas para combater a geração de resíduos plásticos na 

comunidade onde vivem.

Etapa 4: Maneiras criativas de substituir o plástico
 ■ Apresentar maneiras criativas de substituir o plástico no dia a dia.

 ■ Criar um saco de tule para substituir o saco plástico.

Etapa 5: Criação de um protótipo
 ■ Esboçar um protótipo de equipamento ou produto que vise contribuir para a diminuição de resíduos 

plásticos descartados na comunidade onde os estudantes vivem.

 ■ Construir o protótipo de equipamento ou produto.

 ■ Testar o protótipo construído.

Etapa 6: A socialização dos protótipos criados
 ■ Apresentar o processo de criação, construção e teste do protótipo para os colegas e para a comunidade.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 – PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) – PROFESSOR

Atividades propostas por etapa
Foi executada?

S N P

Etapa 1: Compreendendo a presença de plásticos nos oceanos como um problema mundial
 ■ Determinação da distância aproximada que uma tampinha de garrafa PET percorreria da Califórnia até a 

costa do Japão.

 ■ Discussão sobre a influência dos resíduos plásticos descartados na comunidade onde vivem na poluição global.

Etapa 2: A importância das ações individuais no panorama global 
 ■ Pesquisa de ações que têm como objetivo ajudar a retirar resíduos plásticos de córregos, rios e oceanos.

 ■ Reflexão sobre os pontos positivos e os aspectos que diferenciam cada uma das ações apresentadas na etapa.

 ■ Pesquisa de iniciativas globais que visam contribuir para a solução de problemas ambientais.

 ■ Organização de um seminário para apresentar informações pesquisadas a respeito das iniciativas globais.

Etapa 3: A investigação do problema: busca de informações locais
 ■ Reflexão a respeito dos processos de gestão de resíduos plásticos que deveriam ser evitados para 

diminuir a possibilidade de esses tipos de resíduos chegarem ao oceano.

 ■ Pesquisa sobre a geração de resíduos plásticos nos bairros ou município em que vivem e por quais 

processos de gestão eles passam.

 ■ Elaboração de um fluxograma para mostrar o caminho percorrido pelo resíduo plástico do munícipio ou bairro.

 ■ Reflexão sobre quais atitudes podem ser tomadas no dia a dia para reduzir a produção de resíduos 

plásticos.

 ■ Reflexão sobre a relação entre o consumo de plástico, o descarte incorreto desse material e a poluição 

dos oceanos.

Etapa 4: Maneiras criativas de substituir o plástico
 ■ Reflexão sobre se é vantajoso ou não trocar a esponja sintética pela esponja vegetal.

 ■ Elaboração de hipóteses a respeito da diferença de preço entre produtos a granel e produtos embalados.

 ■ Construção de um saco de tule para substituir o saco plástico.

Etapa 5: Criação de um protótipo
 ■ Esboço do protótipo de um equipamento ou produto que vise contribuir para a diminuição de resíduos 

plásticos descartados na comunidade onde os estudantes vivem.

 ■ Construção do protótipo de equipamento ou produto.

 ■ Teste do protótipo construído.

Etapa 6: A socialização dos protótipos criados
 ■ Apresentação do processo de criação, construção e teste do protótipo para os colegas.

 ■ Apresentação do processo de criação, construção e teste do protótipo para a comunidade.

Para avaliar o desempenho individual do estudante em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM), utilize o Qua-

dro de Avaliação 2 indicado nas Orientações gerais destas Orientações didáticas, no item A avaliação de projetos. 

A utilização desses Quadros de Avaliação possibilita o registro de dados específicos do processo como um 

todo e de cada estudante em particular, em seus vários aspectos qualitativos.

MATERAIS A1

 � BRASIL é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico. WWF, 4 mar. 2019. Disponível em: https://wwf.org.br/?70222/
Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico. Acesso emb 9 fev. 2020.

A reportagem divulga algumas informações do relatório “Solucionar a poluição plástica: transparência e responsabilização” e 

explica brevemente o impacto socioambiental do descarte inadequado de resíduos plásticos, assim como apresenta algumas 

possíveis soluções para o problema.

 � Solucionar a poluição plástica: transparência e responsabilização. WWF, 2009. Disponível emb httpsb//d335luupugsy2.
cloudfront.net/cms/files/51804/1552932397PLASTIC_REPORT_02-2019_Portugues_FINAL.pdf. Acesso emb 2 fev. 2020.

Elaborado pela Dalberg Advisors e divulgado pelo World Wide Fund For Nature (WWF), esse relatório apresenta dados a 

respeito da poluição por plásticos no mundo. 
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 PROJETO 6 

A saúde do próximo ao alcance 
de suas mãos

Protagonismo juvenil

Introdução

O Projeto 6 deste volume único de projetos integra-
dores da área de Matemática e suas Tecnologias en-
volve o tema integrador Protagonismo juvenil. Neste 
projeto, os estudantes são convidados a tornar-se 
agentes de mudanças positivas em sua comunidade 
em relação a questões de saúde pública.

Para isso, os estudantes estudarão temas de saúde 
pública e investigarão problemas relacionados a eles, 
realizando experimento, elaborando hipóteses, pes-
quisando temas de saúde e conhecendo o sistema de 
saúde pública brasileiro. 

A juventude é a época da inquietação e da desco-
berta, da ação e da mudança. Tais características fa-
zem essa etapa da vida ser a ideal para promover o 
envolvimento nas questões sociais e na promoção da 
cidadania. Espera-se que este projeto seja a centelha 
que despertará na turma a criticidade, o engajamento 
e a proatividade com relação à sua saúde, da família e 
da comunidade como um todo e que esse movimento 
se perpetue por toda a vida dos estudantes. Por isso, 
este projeto permite o trabalho com o Tema Contem-

porâneo Saúde e direitos da criança e do adolescente.
Neste projeto integrador, serão apresentados um 

panorama geral da saúde pública no Brasil, noções de 
epidemiologia, a importância da imunidade populacio-
nal e medidas individuais de prevenção. Os estudantes 
serão estimulados a identificar possíveis problemas 
relacionados à saúde na comunidade em que vivem, a 
planejar o desenvolvimento de uma proposta de ação 
e a executar essa proposta. Por fim, poderão fazer con-
siderações sobre o resultado do projeto integrador.

O produto final deste projeto é uma ação criada pe-
los estudantes. Essa ação consiste em uma proposta 
que responda à questão geradora inicial do projeto: 
“Que ação colaborativa podemos praticar para a me-
lhoria das condições de saúde pública dentro na nos-
sa comunidade?”.

Como na Aprendizagem Baseada em Projetos é da-
da mais importância à articulação entre os conheci-
mentos do que aos objetivos de aprendizagem espe-
cíficos de cada componente curricular separado, 
sugerimos que este projeto seja realizado em um sis-
tema de coparticipação com dois professores coor-
denadores que dividirão as tarefas e as responsabili-
dades igualmente.

Recomenda-se que a formação do professor-coor-
denador para a condução deste projeto seja em Mate-
mática. Muitos textos e atividades ao longo das etapas 
exploram objetos de estudo da área de Ciências da Na-
tureza e suas Tecnologias e, em alguns casos, da área 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, então suge-
re-se o apoio de professores desses campos de saber. 
Essa parceria será importante para a condução do pro-
jeto se tornar mais dinâmica e aprofundada, garantin-
do que a curiosidade dos estudantes seja aguçada.

Objetivos
 ■ Conhecer o SUS e identificar os direitos dos cida-

dãos relacionados à saúde.
 ■ Entender como é feito o cálculo do Índice de Desen-

volvimento Humano (IDH) e estudar o Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal (IDHM) da sua 
região.

 ■ Estudar noções de epidemiologia, maneiras como 
infecções são transmitidas e como prevenir essas 
transmissões.

 ■ Realizar um projeto de pesquisa, com obtenção e 
análise de dados.

 ■ Justificar, com base em explicações científicas, por 
que algumas informações relacionadas à saúde são 
mitos.

 ■ Compreender a importância da imunidade popula-
cional.

 ■ Reconhecer seu potencial como agente de mudan-
ças benéficas na comunidade.

Justificativa

O conhecimento é uma ferramenta de importância 
imensurável em todos aspectos da vida. E o conheci-
mento aplicado à área da saúde é fundamental para a 
vida em sociedade e para a manutenção de uma vida 
de qualidade.

A desmistificação de questões relacionadas à saú-
de possibilita, entre outras ações, que façamos esco-
lhas conscientes que colaborem para evitar problemas 
de saúde para os quais há solução.

Os jovens têm um grande potencial de se tornarem 
agentes ativos de disseminação de informação na 
comunidade. Ao estudar temas como o funcionamen-
to do sistema de saúde pública, aprender noções bá-
sicas da propagação de infeções e como evitá-las, 
identificar mitos sobre vacinas e conhecer a eficácia 
de diferentes métodos contraceptivos, eles poderão 
contribuir positivamente para mudanças na comuni-
dade local visando ao aumento na qualidade de vida 
com a diminuição de problemas de saúde que podem 
ser prevenidos.
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Competências e habilidades da 

BNCC neste projeto

COMPETÊNCIAS GERAIS

2 (pensamento científico, crítico e criativo), 3 (re-

pertório cultural), 4 (comunicação), 5 (cultura digital), 

7 (argumentação), 8 (autoconhecimento e autocuida-

do) e 9 (empatia e cooperação)

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Competências Específicas da área de Matemática 

e suas Tecnologias: 1, 2, 3 e 4.

Competências Específicas da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias: 2 e 3.

Competências Específicas da área de Ciências Hu-

manas e Sociais Aplicadas: 5 e 6.

HABILIDADES

Habilidades da área de Matemática e suas Tecno-

logiasb EM13MAT104, EM13MAT106, EM13MAT202, 

EM13MAT305,  EM13MAT306,  EM13MAT314, 

EM13MAT315, EM13MAT316, EM13MAT404 e 

EM13MAT406.

Habilidades de outras áreas do conhecimentob 

EM13CNT207, EM13CNT301, EM13CNT302, 

EM13CNT310, EM13CHS502 e EM13CHS606.

O desenvolvimento deste projeto procura levar os 

estudantes a indagar sua posição na sociedade no 

âmbito da saúde. Além disso, estimula investigações 

sobre a situação da comunidade como um todo, fa-

zendo com que eles pesquisem dados e informações 

atualizadas sobre a situação socioeconômica e epi-

demiológica da comunidade local, trabalhem na dis-

seminação de pesquisas e novos conhecimentos ge-

rados, com o objetivo de exercer protagonismo 

dentro da sua comunidade. A Competência Geral 5 

está, portanto, intimamente ligada a este projeto, 

sendo desenvolvida em várias etapas.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias di�

gitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas di-

versas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar infor�

mações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva. [grifos nossos].

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 10.

O estudante vai desenvolver essa competência ao 

pesquisar dados no portal do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) sobre a situação socioe-

conômica do seu município, ao pesquisar dados sobre 

doenças sazonais, escolhendo de maneira crítica as 

fontes de informação, e ao criar conteúdos digitais 

como relatório de pesquisa, vídeo, entre outras suges-

tões para disseminar informações. O produto final do 

projeto também tem raízes nessa competência, pois 

os estudantes devem exercer seu protagonismo atra-

vés da resolução de um problema de maneira autoral, 

que será difundida na comunidade.

Esse trabalho de pesquisa e comunicação através 

de tecnologias digitais é fortalecido por meio da Com-

petência Específica 4 da área de Matemática e suas 

Tecnologiasb

4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e 

precisão, diferentes registros de representa�

ção matemáticos (algébrico, geométrico, es�

tatístico, computacional etc.), na busca de 

solução e comunicação de resultados de pro�

blemas. [grifos nossos]

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.

gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 532.

Essa competência específica enfatiza a necessida-

de de os estudantes utilizarem a linguagem matemá-

tica, em particular representar matematicamente o 

registro de informações, para solucionarem problemas 

e serem capazes de disseminar essas soluções. A re-

presentação algébrica de uma situação real é indis-

pensável numa abordagem científica da questão, sen-

do de suma importância, portanto, que a turma tenha 

domínio desse tipo de ferramenta.

Um caso particular no qual a Competência Especí-

fica 4 é reforçada no desenvolvimento do projeto acon-

tece com base na habilidade EM13MAT404b

4. (EM13MAT404) Analisar funções definidas 

por uma ou mais sentenças (tabela do Impos-

to de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em 

suas representações algébrica e gráfica, iden-

tificando domínios de validade, imagem, cres-

cimento e decrescimento, e convertendo essas 

representações de uma para outra, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais. [grifos nossos]

BRASIL. Ministério da Educação. Base  

Nacional Comum Curricular. Disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_

EF_110518_versaofinal_site.pdf.  

Acesso em: 6 jan. 2020. p. 539.

A habilidade é trabalhada na etapa 1, quando os es-

tudantes exploram o cálculo do valor de IDH através 

da sua representação algébrica.
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As Competências Gerais desenvolvidas ao longo 
deste projeto têm ligações análogas a outras Compe-

tências Específicas da área de Matemática e suas Tec-

nologias, que são trabalhadas através de diferentes 
habilidades ao longo das atividades, como descrito 
nas Sugestões de encaminhamento deste Manual.

Cronograma

O quadro a seguir apresenta uma sugestão de cro-

nograma semestral, considerando uma aula por se-

mana dedicada ao projeto e um semestre composto 
de 20 aulas.

Ao longo do projeto, há diversas atividades que re-

querem pesquisas dos estudantes, fazendo com que a 
sugestão de número de aulas por etapa possa variar. A 
atividade de levantamento de dados da etapa 2 e a ação 
colocada em prática da etapa 5 podem levar mais ou 
menos tempo do que o sugerido. É importante, portan-

to, discutir o cronograma com os estudantes ao longo 
do projeto, para garantir o andamento adequado.

Os estudantes podem copiar o cronograma adap-

tado em uma folha à parte e colocá-lo no Processofó-

lio, de modo que possam consultá-lo a qualquer mo-

mento e garantir o cumprimento dos prazos indicados. 
Algumas etapas requerem o uso de material espe-

cífico. Sugere-se verificar com antecedência o con-

teúdo das aulas seguintes para que a turma tenha tem-

po hábil de providenciar os materiais necessários, 
quando for o caso.

O cronograma deverá também levar em considera-

ção a disponibilidade de professores de outras áreas 
do conhecimento e a possibilidade de sua colaboração 
como parceiros. 

Aulas 1 e 2 Abertura e Introdução
Etapa 1: Um panorama da saúde pública no 
Brasil

Aula 3 a 9 Etapa 2: Noções de epidemiologia

Aulas 10 e 
11

Etapa 3: A importância da imunidade popula-

cional e o calendário de vacinas após a infância

Aula 12 a 14 Etapa 4: Medidas individuais de prevenção

Aula 15 a 19 Etapa 5: Mãos à obra

Aula 20 Avaliação

Este projeto deve, idealmente, ser conduzido ao 
longo de um semestre. Porém, se for necessário apli-
cá-lo durante um trimestre, composto de 13 aulas, 
sugerimos comprimir em uma única aula as seguin-

tes aulas do cronograma: aulas 1 e 2, aulas 3 e 4, au-

las 12, 13 e 14. Também se torna necessário diminuir 
as aulas 16, 17, 18 e 19 para 3 aulas. Com essa su-

gestão, é preciso considerar que os estudantes pre-

cisarão desenvolver um número maior de atividades 
fora dos horários de aula, o que requer um planeja-

mento mais cuidadoso dos planos de aula.

Sugestões de encaminhamento

Neste tópico, cada uma das etapas será comenta-

da, indicando-se encaminhamentos e respostas para 
as atividades, assim como sugestões de leituras, ví-
deos e outros materiais e, quando necessário, alter-

nativas ao proposto no Livro do Estudante.
A relação das atividades com a BNCC será explici-

tada nos comentários a seguir; para facilitar, as ha-

bilidades foram indicadas por seus códigos. As Com-

petências Gerais e as Competências Específicas da 
área de Matemática e suas Tecnologias estão indica-

das pelas siglas CG e CE, seguidas de seus respecti-
vos números.

Etapa 1

Esta etapa apresenta para os estudantes algumas 
informações para reflexão sobre seus direitos como 
ser humano e cidadão brasileiro.

Comente com os estudantes que todos os aspectos 
de atenção à saúde são contemplados no Sistema bni-
co de Saúde (SUS), até mesmo a saúde complementar. 
Hospitais e unidades privadas também são vinculados 
e acompanhados pelo SUS.

Na discussão sobre IDH, explique aos estudantes 
que a expectativa de vida ao nascer de uma população 
é o número de anos que se espera que um indivíduo 
viva, mantidas as condições socioeconômicas do ano 
em que ele nasceu. Já o Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita representa a soma de todas as riquezas de 
um país geradas ao longo de determinado período, ge-

ralmente um ano, dividida pelo número de habitantes. 
No caso do PIB per capita de um estado ou município, 
por exemplo, é utilizado o valor da soma das riquezas 
dessa região específica dividido pelo número de habi-
tantes locais.

Antes de iniciar as atividades, se julgar oportuno, 
proponha a atividade “Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos” que consta na seção Atividade A1.

A atividade 1 se baseia em conhecimentos prévios 
dos estudantes. É provável que boa parte deles tenha 
noções genéricas das definições das palavras “univer-

sal”, “integridade” e “equidade”. De acordo com o Dicio-

nário eletrônico Priberam da língua portuguesa:

universalidade: caráter do que é universal, ge-

ral; totalidade. Def. 1

integralidade: estado de uma coisa inteira, 

completa. Def. 2

equidade: retidão na maneira de agir. = IMPAR-

CIALIDADE. Def. 2

Dicionário Priberam da língua portuguesa. 2008-2020. 

Disponível em: https://dicionario.priberam.org/.  

Acesso em: 29 jan. 2020.
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para tais problemas, avaliando ainda se há uma recor-

rência dos estudantes em relação a aspectos negati-
vos e positivos.

Como resposta para a atividade 5, os estudantes po-

dem apresentar hipóteses diferentes. A expectativa de 
vida pode ser relacionada à saúde, supondo que uma 
população mais saudável, em geral, vive mais tempo. 
Os índices de educação podem ser positivos para a saú-

de, supondo que uma população mais instruída é po-

tencialmente mais bem preparada para cuidar da pró-

pria saúde. Já o índice de renda pode estar relacionado 
à possibilidade de gastar mais com cuidados de saúde 
e com a manutenção da qualidade de vida. Porém, é im-

portante lembrar que não há correlação direta entre 
nenhum desses índices, principalmente se considera-

dos isoladamente índices considerados indicadores de 
saúde de uma região, como a taxa de mortalidade in-

fantil ou o número de internações por diarreia.
Ao estudar as equações que compõem o IDH, é im-

portante que os estudantes percebam que cada um 
dos índices, E

V
, E

E
 e E

R
, individualmente, não pode ser 

maior do que 1. Se um desses valores for maior que 1 
pode implicar um valor final de IDH > 1, o que por de-

finição não faz sentido.
É importante também que os estudantes notem 

que, ao calcular E
R
, o valor utilizado para substituir 

y não pode ser igual ou inferior a 100 dólares esta-

dunidenses, pois, nesse caso, E
R
 resultaria em um 

valor negativo, e embora números negativos tenham 
raiz cúbica, por definição o IDH não pode ter valor 
negativo.

Na atividade 6, os estudantes precisarão, primeiro, 
calcular os valores de E

V
, E

E
 e E

R
:

E
V
 5 

70 2 20
85 2 20

 à 0,769

M 5 
12
15

, A 5 
15
18

,  portanto E
E
 5 

M 1 A

2
 à 0,816

E
R
 5 

In(9 000) 2 In(100)
In(7 500) 2 In(100)

 à 0,679

IDH 5 
3 0,769 ? 0,816 ? 0,679  à 0,752

O IDH do local é de aproximadamente 0,752, um pou-

co inferior ao IDH apresentado para o Brasil pela ONU 
em 2019, de 0,761. O Azerbaijão é o país que mais se 
aproxima do IDH calculado, apresentando, em 2019, 
um IDH de 0,754. 

Nas atividades 5 e 6, os estudantes vão analisar o 
IDH, interpretar esse índice e calculá-lo para uma si-
tuação fictícia, favorecendo o desenvolvimento das 
habilidades EM13MAT104 e EM13MAT404. O trabalho 
com esse índice também favorece o desenvolvimento 
da habilidade EM13MAT305.

A atividade 7 pode ser realizada apenas com os co-

nhecimentos adquiridos em sala, mas os estudantes 

Na atividade 2, espera-se que os estudantes res-

pondam que o princípio da universalidade garante que 
a saúde é um direito de todos, e cabe ao SUS oferecer 
serviços e ações de saúde a todos que necessitam de-

las, incluindo programas preventivos que reduzam as 
necessidades de tratamentos de enfermidades mais 
graves. O princípio da integralidade preza pela neces-

sidade de todos, de modo que grupos minoritários se-

jam tratados com o mesmo cuidado que a população 
geral. Esses grupos minoritários incluem populações 
indígenas, que possuem necessidades especiais por 
ter menos contato com doenças infecciosas, gestan-

tes, portadores de doenças mentais, etc. O princípio 
da equidade considera que todos têm direito à mesma 
saúde, o que implica que pessoas com necessidades 
especiais, por exemplo, têm direito a um cuidado 
maior. Tais necessidades especiais podem incluir aju-

da no deslocamento até o posto de saúde para pessoas 
que não sejam capazes de se deslocar sozinhas, por 
exemplo, mas o princípio da equidade do SUS também 
busca diminuir as disparidades regionais e sociais em 
relação ao acesso à saúde.

Na atividade 3, espera-se que os estudantes per-

cebam a importância de tratar de maneira diferente 
pessoas com necessidades diferentes, com o intuito 
de minimizar as desigualdades sociais, econômicas, 
ou o parâmetro que esteja sendo levado em conta. A 
situação a seguir ilustra a diferença entre igualdade e 
equidade, e pode ser apresentada para a turma. Essa 
atividade favorece o desenvolvimento da CG9, quando 
o estudante reflete sobre o respeito às diferenças, e 
o acolhimento e a valorização da diversidade de indi-
víduos e grupos sociais.

Ilustração representando a diferença nos conceitos de 
igualdade e equidade.

Presume-se que ao menos parte dos estudantes já 
tenha tido alguma experiência de atendimento pelo 
SUS, para alimentar a discussão da atividade 4. Re-

latos de experiências vividas por familiares também 
são válidos. O importante nessa atividade é que, caso 
surjam críticas dos estudantes, a discussão se apro-

funde em entender os problemas e as possíveis razões 
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devem fazer pesquisas para aprofundar o conhecimen-

to, tirar dúvidas ou mesmo obter dados para fundamen-

tar melhor suas respostas. O item a é falso, já que a lon-

gevidade é apenas um dos fatores que influenciam o 
valor do IDH; se o índice de educação e o PIB per capita 

de uma nação forem muito altos, a longevidade pode 
ser mediana e o IDH ainda será um valor alto. O item b 

é falso, porque não é possível inferir nenhuma informa-

ção sobre a quantidade de unidades básicas de saúde 
apenas considerando o IDH. Por sinal, uma região pe-

quena pode ter poucos postos de saúde por causa da 
população pequena, e um IDH alto, enquanto uma região 
grande, com muitos postos de saúde, pode ter uma po-

pulação com qualidade de vida ruim e um valor baixo de 
IDH. O item c é falso, pois uma baixa expectativa de vi-
da, embora tenha relação com problemas nos serviços 
de saúde, costuma também sofrer influência de outros 
aspectos, como a violência e a falta de estruturas es-

senciais como o saneamento básico. O item d é verda-

deiro, pois o IDH foi criado com o propósito exato de 
fornecer uma medida quantitativa da qualidade de vida 
de uma população. O item e é falso; é possível observar 
no mapa que as três maiores metrópoles brasileiras – 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – estão lo-

calizadas em regiões de alto IDHM em relação ao res-

tante do país. Por sinal, se os estudantes pesquisarem 
um mapa de densidade demográfica brasileira utilizan-

do os dados do mesmo Censo do IBGE de 2010, é pos-

sível observar uma tendência de valores maiores de IDH 
para regiões com maior densidade populacional.

Se julgar oportuno, proponha a atividade “Gripe es-

panhola em números” que consta na seção Atividade A1.

Na atividade 8, os estudantes devem acessar o por-

tal do IBGE, clicar em “Selecionar local”; em seguida, 
em “Municípios”, selecionar o estado e, por fim, o mu-

nicípio. Para exibir detalhes populacionais, eles devem 
clicar na opção “Saúde” e o último item listará o núme-

ro de estabelecimentos de saúde do SUS e o ano em 
que a contagem foi realizada. Até o início de 2020 são 
mostrados dados apenas de 2009, mas em 2020 deve 
ocorrer um novo Censo do IBGE, possibilitando a atua-

lização desses dados. Essa atividade favorece ainda 
o desenvolvimento da habilidade EM13CNT310, ao 
analisar programas de serviços básicos locais.

Para realizar a atividade 9, os estudantes devem 
clicar na opção “População”, na página do IBGE de seu 
município, e consultar o número de pessoas do le-

vantamento do ano mais próximo ao exibido na ati-

vidade 8. No início de 2020, é possível obter o valor 
da densidade demográfica obtido em 2010. Informe 
a turma de que, embora o valor da população sofra 
alguma variação entre um ano e o ano seguinte, o nú-

mero de postos de saúde pode ser considerado apro-

ximadamente o mesmo. Nesse caso, os estudantes 
podem utilizar o valor da densidade demográfica de 
2010 e dividir pelo número de postos de saúde 

registrados em 2009. O estudante pode utilizar, por 
exemplo, dados de um município bastante populoso, 
como a cidade do Rio de Janeiro (RJ), cuja população 
em 2010 era de 6 320 446 pessoas e com 257 estabe-

lecimentos de saúde do SUS em 2009, resultando em 
uma razão de aproximadamente 24 593 habitantes 
por posto de saúde. Refazendo essa conta para o mu-

nicípio de Assis Brasil (AC), a população em 2009 era 
de 6 072 pessoas e havia 5 estabelecimentos de saú-

de do SUS, resultando em aproximadamente  
1 214 habitantes por posto de saúde. O valor entre os 
dois municípios é extremamente discrepante, com a 
razão sendo em torno de 20 vezes maior para o mu-

nicípio do Rio de Janeiro. Porém, o IDHM de Assis 
Brasil, pelos dados de 2010, era de 0,588, enquanto 
no Rio de Janeiro esse valor era de 0,799. Nessa ati-
vidade, os estudantes analisam um problema que en-

volve uma grandeza determinada pela razão de duas 
outras, favorecendo o desenvolvimento da habilida-

de EM13MAT314.

Considerando os valores obtidos na atividade 9, na 
atividade 10 os estudantes devem perceber que, em-

bora comparar dados superficiais como o número de 
habitantes por estabelecimentos de saúde em certos 
municípios seja intuitivo, sem uma análise adequada, 
pode-se chegar a conclusões gravemente equivocadas. 
Claramente, a razão do número de habitantes por esta-

belecimentos de saúde não tem relação com valores de 
IDH, e possivelmente nenhuma relevância conceitual, 
já que apresenta uma variação enorme para municípios 
com características populacionais diferentes. Porém, 
essa reflexão é importante para destacar o perigo de 
uma relação como essa ser utilizada maliciosamente 
em um veículo de comunicação e, assim, destacar a im-

portância da análise criteriosa pelo leitor. Por isso é im-

portante sempre entender e pensar criticamente sobre 
os dados que estão sendo apresentados.

O valor do IDH brasileiro em 2019 foi de 0,761. Na 
atividade 11, os estudantes podem trazer para dis-

cussão dados do município encontrados no site do 
IBGE, por exemplo, a taxa de escolarização de 6 a 
14 anos de idade ou o PIB per capita, comparando-os 
com os dados do Brasil como um todo. Esses valores 
para o Brasil são respectivamente de 99,3% em 2018 
e R$ 31 833,50 em 2017. Para realizar a comparação 
entre o IDH do Brasil e o do município em que moram, 
os estudantes precisarão utilizar tecnologias digitais 
de informação de forma crítica e reflexiva para obter 
os dados de fontes confiáveis e, posteriormente, uti-
lizar essas informações como base para argumentar 
a situação socioeconômica de seu município, favore-

cendo o desenvolvimento da CG7 e CG5. Essa ativida-

de também promove a análise das características so-

cioeconômicas do Brasil e do município em que os 
estudantes vivem, favorecendo o desenvolvimento da 
habilidade EM13CHS606.
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Etapa 2

Nesta etapa, os estudantes vão conhecer algumas 

ideias de epidemiologia, que trata da propagação e da 

prevenção de doenças, com enfoque para doenças in-

fecciosas.

Durante a atividade 1, pode-se passar ponto a pon-

to cada uma das dicas de prevenção com os estudan-

tes, para que reflitam sobre a importância de cada uma 

das ações. Explique que todo estabelecimento que 

comercialize alimentos deve ter uma licença da Vigi-

lância Sanitária, e essa licença é obtida obedecendo-

-se regras de higiene durante a produção e a manipu-

lação dos alimentos. Essa atividade permite que os 

estudantes reflitam sobre cuidados com a sua própria 

saúde, favorecendo o desenvolvimento da CG8.

O compartilhamento das respostas da atividade 2 

permite o trabalho com diferenças culturais e regio-

nais. Em algumas culturas, por exemplo, é habitual ti-

rar os sapatos antes de entrar em casa para evitar não 

só sujar o chão com sujeiras da rua, mas também evi-

tar a contaminação, em especial para pisos de difícil 

limpeza, como carpetes. Outro exemplo é não se sen-

tar no sofá ou na cama com a roupa usada na rua. 

Se não houver um estudo prévio da ação antissép-

tica do álcool, é provável que a escolha intuitiva dos 

estudantes, na atividade 3, seja do álcool 99%, já que 

uma concentração mais forte, a princípio, pode indu-

zir à ideia de uma eficiência maior. Talvez parte dos 

estudantes já saiba que o álcool 70% é o mais adequa-

do para a ação antisséptica, então é importante que a 

discussão seja conduzida de maneira respeitosa e em-

pática, favorecendo o desenvolvimento da CG9. 

Durante a pesquisa para a atividade 4, os estudantes 

talvez encontrem o termo “hábito parafuncional” para 

descrever ações como morder inconscientemente lá-

pis, canetas, roer unhas, entre outros. Os problemas de 

saúde mais comumente associados são os de saúde 

bucal, como dores maxilares, desgaste do esmalte ou 

desalinhamento da arcada dentária. Porém, infecções 

também podem ser transmitidas ao levar objetos con-

taminados à boca, e esse risco aumenta sensivelmente 

quando esse é um hábito inconsciente do indivíduo. So-

luções para esse problema envolvem tratamentos con-

juntos do cirurgião dentista, com possível acompanha-

mento de um psicólogo ou terapeuta.

Na atividade 5, espera-se que os estudantes apre-

sentem, da forma que escolherem, os passos indicados 

na página 8 do seguinte documento: http://www2.eb-

serh.gov.br/documents/220250/1649711/POP+HIGIE-

NIZA%C3%87%C3%83O+DAS+M%C3%83OS+EBSERH.

pdf/594de73c-0eb6-4ffb-968a-2875de13eae8  (acesso 

em: 20 fev. 2020).

Nessa atividade, os estudantes precisarão utilizar a 

linguagem escrita, oral ou visual, bem como fazer uso 

da expressão artística própria, para transmitir as 

informações necessárias sobre a higienização correta 

das mãos, favorecendo o desenvolvimento da CG4. Ca-

berá a eles escolher o formato para a criação do tuto-

rial. Poderão, por exemplo, utilizar tecnologias digitais 

de informação, para, de forma crítica, obter o conhe-

cimento necessário para realizar a atividade de fontes 

confiáveis, favorecendo o desenvolvimento da CG5.

Na atividade 6, espera-se que os estudantes indiquem 

que as mãos são usadas para manipular objetos e podem 

encostar em outras pessoas, enquanto a parte interna 

do antebraço entra menos em contato com objetos ou 

pessoas. Assim, a chance de contaminar outra pessoa 

ao usar a mão para cobrir a boca ao tossir é maior.

Na atividade 7, os estudantes devem indicar que é 

considerado caso suspeito de dengue o paciente que 

apresentar febre de início súbito, com duração máxi-

ma de sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos 

sintomas listados a seguir: cefaleia; dor no fundo dos 

olhos; dor muscular ou nas articulações; fraqueza ou 

exantema (erupção cutânea que ocorre em doença 

aguda provocada por vírus), podendo apresentar san-

gramentos; ter estado nos dias anteriores ao início 

dos sintomas em área com casos confirmados da 

doença ou presença do mosquito.

A forma grave da doença apresenta outros sinto-

mas, como: dor abdominal intensa; vômitos persis-

tentes; queda da pressão arterial; fígado aumentado; 

sangramento de mucosas (ouvido, nariz, gengivas, en-

tre outros); sonolência, agitação e confusão mental 

(principalmente em crianças); aumento progressivo 

no exame de hematócrito.

O tratamento para a dengue é hidratação e medi-

cação dos sintomas. Os casos graves exigem cuidados 

hospitalares.

Na atividade 8, explique aos estudantes que, em-

bora seja fácil identificar o ano de menor incidência 

de casos de dengue, não se pode determinar o ano de 

máxima incidência pela análise visual do gráfico. Em-

bora 2016 pareça ter o ponto de máximo maior que 

2019, isso não quer dizer que a soma total de casos ao 

longo das semanas de 2019 seja maior do que 2016. 

A maneira correta de calcular esse total é pela integral 

numérica de cada curva, conteúdo que não é aborda-

do no Ensino Médio.

A elaboração do texto da atividade 9 permite aos 

estudantes usar linguagem verbal escrita para regis-

trar a análise gráfica que fizeram e possibilita expres-

sar uma informação visual em textual, favorecendo o 

desenvolvimento da CG4.

As informações para a pesquisa do item a da ativi-

dade 10 podem ser encontradas no banco de dados do 

DATASUS, no Sistema de Informações sobre Mortalida-

de. As respostas da atividade 10 dependerão da região 

escolhida pelos estudantes, e essa atividade favorece 

o desenvolvimento da habilidade EM13MAT306, por tra-

balhar com fenômenos periódicos reais.
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Nas atividades 11 e 12, além de analisar o fluxogra-

ma, os estudantes devem desenvolver uma maneira 
de aperfeiçoá-lo com informações complementares, 
favorecendo o desenvolvimento da habilidade 
EM13MAT315 e o pensamento computacional.

A maneira como eles organizarão as informações 
no novo fluxograma é pessoal, mas espera-se que, na 
atividade 11, todos adicionem ao fluxograma as se-

guintes informações: calafrios são raros em resfria-

dos, mas podem ser comuns dependendo do vírus da 
gripe; cansaço é um sintoma leve em resfriados, mas 
intenso em gripes; tosse, em um resfriado, é leve a 
moderada, e na gripe, moderada a intensa; dores mus-

culares são sintomas leves em um resfriado, mas in-

tensos em uma gripe; ardência nos olhos pode ser um 
sintoma leve tanto em gripes quanto em resfriados.

Na atividade 12, espera-se que os estudantes indi-
quem que na gripe H1N1: a febre tem início súbito, já 
em temperaturas por volta de 39 °C; as dores de ca-

beça são mais intensas; os calafrios são mais fortes e 
mais frequentes; a dor de garganta é mais leve, apre-

senta pouca formação de muco, pouca congestão na-

sal e intenso ardor nos olhos.

Além das três informações indicadas na atividade 

13, a turma pode mencionar que o uso inadequado de 
antibióticos – incluindo o emprego em infecções virais 
– contribui para a criação de superbactérias, que re-

sistem aos antibióticos existentes atualmente. Nessa 
atividade, os estudantes devem utilizar expressões ar-

tísticas próprias para exercer sua criatividade e infor-

mar outras pessoas sobre o uso adequado de antibió-

ticos, favorecendo o desenvolvimento da CG3 e da CG4.

Na atividade 14, os estudantes vão resolver um pro-

blema envolvendo média no mesmo contexto do ex-

perimento que realizarão em seguida. Eles poderão 
depois confrontar essa média com os resultados do 
experimento que farão.

Na atividade 15, é improvável que os estudantes 
encontrem um valor idêntico ao da pesquisa realizada 
por Wladimir J. Alonso et al, mas eles devem perceber 
grandes inconsistências. Um valor médio inferior a 
uma vez por hora, por exemplo, ou superior a 100 ve-

zes por hora, pode indicar um problema na conta ou 
na anotação dos dados. Uma hipótese para uma taxa 
muito baixa é a pessoa que está sendo estudada estar 
ciente do processo e prestando atenção para não to-

car no rosto. bários fatores podem levar a uma taxa 
mais alta do que 3,3 vezes por hora, mencionada no 
estudo científico: se a pessoa que está sendo obser-

vada estiver tensa e possuir o hábito de roer os dedos, 
por exemplo, levará a mão à boca com uma frequência 
maior; caso seu nariz esteja irritado devido a uma cri-
se alérgica ou a um resfriado; se houver uma acne pró-

xima à boca ou ao nariz que esteja incomodando no 
período observado, entre outros. Essa atividade favo-

rece o desenvolvimento das habilidades EM13MAT202, 

EM13MAT314 e EM13CNT301, já que os estudantes 
precisam planejar e executar uma pesquisa amostral 
e elaborar hipóteses para interpretar seus resultados, 
sob uma perspectiva científica, utilizando instrumen-

tos de medição na obtenção dos dados.

Caso dois estudantes ou mais obtenham o mesmo 
conjunto de dados, para que não tenha variação da re-

presentação dos histogramas, oriente-os a definir as 
classes manualmente. Para isso, eles devem clicar no 
ícone “Opções” ao lado da barra de ajuste do histogra-

ma e digitar o número 2 tanto no campo “Início” quan-

to no campo “Largura”. 

Aproveite a pesquisa da atividade 16 para lembrar 
os estudantes da importância do uso de fontes con-

fiáveis e adequadas para o contexto.

Na atividade 17, ressalte a importância de apresen-

tar os dados e todos os detalhes de como foram obti-
dos, as escolhas que foram feitas para obtê-los (me-

todologia da pesquisa), o histograma montado no 
GeoGebra e as conclusões que podem ser obtidas atra-

vés dos valores encontrados. Essa atividade favorece 
o desenvolvimento das habilidades EM13MAT316, 
EM13MAT406 e EM13CNT302, já que os estudantes 
precisam calcular e interpretar a média dos valores 
obtidos, bem como calcular o desvio padrão dos da-

dos, construir um histograma e comunicar o resultado 
de seu experimento utilizando linguagem apropriada 
na elaboração do relatório. Também é favorecido o 
desenvolvimento da CG2, da CG4 e da CG7.

Etapa 3

Nesta etapa, os estudantes vão aprofundar seus 
conhecimentos sobre vacina e sobre a importância da 
imunidade populacional, ponderando o seu papel in-

dividual na proteção da comunidade como um todo 
contra infecções evitáveis por campanhas de vacina-

ção. Aproveite para comentar com os estudantes que, 
até o momento, foram identificados quatro tipos de 
vírus da dengue e que é possível contrair cada um de-

les apenas uma vez.

Na atividade 1, espera-se que os estudantes che-

guem às seguintes conclusões em relação a cada item:

 ■ Embora algumas doenças evitáveis por vacinas já 
tenham se tornado raras no Brasil (como a polio-

mielite e a rubéola), os vírus ou as bactérias respon-

sáveis por essas doenças ainda estão presentes em 
outras regiões do mundo. Com a facilidade do des-

locamento atual das pessoas pelo planeta, a ocor-

rência de uma nova epidemia se torna muito fácil 
se a cobertura vacinal de determinada região dimi-
nui. Um exemplo disso são as atuais epidemias de 
sarampo, doença que era considerada erradicada 
no Brasil e que tem tido números crescentes de in-

fecção nos últimos anos.
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 ■ Do mesmo modo que interações medicamentosas 
são estudadas antes de um remédio ser liberado 
para comercialização, testes são realizados para 
assegurar que diferentes vacinas podem ser apli-
cadas simultaneamente sem que haja agravamen-
to de eventuais efeitos colaterais, ou que o sistema 
imunológico seja sobrecarregado. De fato, é mais 
provável que uma criança seja exposta a um núme-
ro maior de antígenos durante um resfriado comum 
do que durante a visita ao posto de saúde para re-
ceber as vacinas do seu calendário de vacinação.

 ■ Existem muitos equívocos sobre a diferença entre 
gripe e resfriado. É comum as doenças serem con-
fundidas, e como a vacina da gripe não protege con-
tra resfriados, é possível que alguém que tenha se 
vacinado e contraia um resfriado em seguida acre-
dite que seja efeito colateral da gripe. Outra possi-
bilidade é o indivíduo se vacinar contra a gripe já 
estando infectado com o vírus ou contrair o vírus 
logo depois da vacinação, antes que o organismo 
tenha tido tempo de criar imunidade à doença. Nes-
se caso, o indivíduo desenvolve o quadro gripal in-
dependentemente de ter tomado a vacina.

 ■ Vacinas contra gripe são feitas de fragmentos de 
diferentes tipos de vírus de influenza inativos. Por-
tanto, eles não têm como infectar quem recebe a 
vacina.

 ■ Existem algumas doenças que ficaram conhecidas 
como “doenças da infância”, pois, antes do desen-
volvimento da vacina contra elas, eram doenças 
que quase todas as crianças desenvolviam. Exem-

plos dessas doenças são catapora, caxumba, co-
queluche, meningite, poliomielite, rubéola e 
sarampo. Doenças como a catapora, considerada 
uma infecção branda por muitas pessoas, podem 
ter complicações gravesb as erupções cutâneas 
podem causar infecções secundárias, problemas 
pulmonares e até mesmo encefalite. Pessoas que 
tiveram catapora em algum momento da vida tam-

bém estão sujeitas a desenvolver a herpes-zóster, 
principalmente após os 40 anos. O sarampo, que 
também já foi considerado inofensivo na infância, 
pode, em casos mais graves, causar cegueira, 
pneumonia e óbito.

 ■ Por outro lado, as vacinas contra essas doenças 
podem trazer como possíveis efeitos colaterais 
sintomas como vermelhidão no local da aplicação 
e, em alguns casos, febre baixa. Quando compara-
dos os riscos das doenças com os possíveis efei-
tos colaterais das vacinas, espera-se que os 
estudantes concluam que as infecções são muito 
mais perigosas.

 ■ Vacinas que são produzidas por fragmentos de ví-
rus ou bactérias inativos, em geral, não possuem 

contraindicação para gestantes, bebês e pessoas 
imunodeprimidas. De tão importantes, algumas va-
cinas já fazem parte do calendário de vacinação do 
recém-nascido e da gestante.

Essa atividade favorece o desenvolvimento da CG2, 
CG3 e CG5, nos momentos em que os estudantes pre-
cisam fazer uso do pensamento científico para ave-
riguar as informações, participar de uma produção 
artística com o resultado da pesquisa, utilizando di-
ferentes linguagens orais, corporais ou digitais para 
expressar-se, bem como utilizar tecnologias digitais 
de informação de maneira crítica durante todo o pro-
cesso de pesquisa.

Na atividade 2, é possível que surjam opiniões con-
flitantes sobre questões que alguns estudantes acre-
ditem ser falsas e outros não. É importante que a dis-
cussão seja respeitosa, e que a opinião de todos seja 
respeitada. Estimule a argumentação em que se use 
o embasamento científico e ao final, se houver ques-
tões pendentes, sugira que realizem uma pesquisa nos 
moldes da atividade 1 para elucidar tais questões. 

Essa atividade favorece o desenvolvimento da CG7, 
ligada à argumentação, e da CG9, pois os estudantes 
devem exercitar o diálogo, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito aos colegas. Outros mitos que 
podem ser citados pelos estudantes são que as va-
cinas causam autismo, que o mercúrio em sua com-

posição é tóxico para o organismo ou, ainda, que os 
efeitos colaterais são propositais para fins de con-
trole populacional ou para aumentar a venda de ou-
tros medicamentos.

Para responder à atividade 3, os estudantes devem 
conferir a própria caderneta de vacinação com o ca-
lendário de vacinação vigente. Uma sugestão é ler a 
lista das vacinas recomendadas entre os 11 e 19 anos 
apresentada no esquema das páginas 194 e 195 e ve-
rificar se todos estão em dia com elas, pois são as va-
cinas mais prováveis de estarem atrasadas. Estimule 
os estudantes que estiverem com a caderneta de va-
cinação desatualizada a procurar um posto de saúde 
e regularizar a situação vacinal. Essa atividade favo-
rece o desenvolvimento da CG8, estimulando os estu-
dantes a cuidarem da sua saúde física.

Espera-se que os estudantes discutam, na ativida-

de 4, a importância da conscientização individual nas 
campanhas de vacinação, pois a imunização popula-
cional depende da ação de todos para surtir efeito.

Etapa 4

Nesta etapa, discutem-se infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), métodos para evitar essas infec-
ções, bem como métodos contraceptivos disponíveis 
gratuitamente pelo SUS.

Os estudantes também têm contato com o índice 
de Pearl, utilizado por pesquisadores e pela indústria 
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farmacêutica, para estimar a eficácia de diferentes 
métodos contraceptivos, levando em conta o fato de 
que frequentemente não são utilizados corretamente.

Na atividade 1 os estudantes podem escolher di-
versas formas de abordar o tema, desde panfletos in-

formativos sobre cada doença até um vídeo na forma 
de documentário elucidativo sobre ISTs, o que favo-

rece o desenvolvimento da CG4. A resposta depende-

rá da comunidade em que estão inseridos. Por exem-

plo, para uma comunidade com pessoas mais jovens 
e ativas nas mídias sociais, um banner on-line pode ser 
possível, enquanto para o público infantil uma peça 
teatral é mais eficaz.

Enfatize a importância de uma pesquisa em fontes 
adequadas para que não ocorra a disseminação de in-

formações incorretas, especialmente se a turma de-

cidir divulgar o material criado.
Espera-se que os estudantes indiquem na ativida-

de 2 que as principais diferenças são: o HIb é um vírus, 
enquanto a aids é uma síndrome clínica causada pelo 
HIb; o HIb é assintomático, enquanto a aids provoca 
diversos sintomas e pode levar à morte.

O nome HIb vem da sigla, em inglês, para vírus da 
imunodeficiência humana. Pessoas portadoras do ví-
rus no organismo são ditas HIb positivas, mas podem 
não apresentar nenhum sintoma de alguma doença 
associada por vários anos. A aids é a doença associa-

da ao HIb e tem como principais sintomas dores ab-

dominais, fadiga, mal-estar, perda de peso, tosse se-

ca, erupções de pele, inchaços na região genital e 
gânglios, entre outros.

Durante a explicação, é possível que os estudantes 
utilizem termos como “aidético” e “vítima da aids”. Co-

mente com eles a importância de utilizar palavras e 
termos cientificamente precisos que promovam os 
direitos humanos universais e a dignidade. O Progra-

ma Conjunto das Nações Unidas sobre HIb/AIDS 
(UNAIDS) sugere que não se utilize esses termos e pre-

fira sempre os termos “pessoa vivendo com HIb”, “pes-

soa soropositiva”, “HIb positiva” ou “positiva”.
Na atividade 3, pode-se calcular o crescimento per-

centual dos casos de HIb entre os anos de 2006 e 2015, 
para jovens entre 14 e 19 anos, da seguinte maneira:  
6,9 2 2,4

2,4
 à 1,875 5 187,5%.

As atividades 4 a 6 perpassam por objetos de estu-

do comumente trabalhados na área de Ciências Natu-

rais e suas Tecnologias. Sendo assim, caso considere 
necessário, peça a colaboração de professores par-

ceiros dessa área.
As pesquisas das atividades 4 e 5 podem ser reali-

zadas presencialmente, com visitas a postos do SUS 
e perguntando a profissionais da área.

Como resposta da atividade 5, de acordo com a Lei 
n. 9 263, tanto homens quanto mulheres podem ser 

submetidos a vasectomia ou laqueadura, respectiva-

mente, se forem maiores de 25 anos de idade ou pos-

suírem dois ou mais filhos vivos. Se houver sociedade 
conjugal, há necessidade de consentimento de ambos 
os cônjuges.

A elaboração de hipóteses da atividade 7 deverá se 
basear no funcionamento desse método. A resposta 
dos estudantes é pessoal, mas espera-se que perce-

bam que, pelo uso desse método ser diário e exigir da 
usuária constância de ingestão, é passível de falhas 
devido a esquecimento ou ingestão inadequada. Além 
de se lembrar de tomar o comprimido diariamente no 
mesmo horário, a usuária precisa saber que não pode 
tomar remédios que reduzam a eficácia de seus com-

ponentes.
Há algumas possibilidades de os estudantes abor-

darem a atividade 8. Um possível encaminhamento é 
sugerir um questionário para o casal, com perguntas 
como: “bocês planejam ter mais filhos futuramente?”; 
“Há contraindicação para o uso de contraceptivos hor-

monais se for o caso?”; “As gestações anteriores ocor-

reram durante o uso de algum método contraceptivo, 
indicando um possível uso incorreto dele?”. No caso 
de um casal que esteja certo de não querer mais filhos, 
os métodos com menor probabilidade de causar uma 
gravidez indesejada, é a vasectomia e a laqueadura. 
Se o casal não está pronto para tomar essa decisão, o 
método mais seguro é o anticoncepcional oral, se uti-
lizado da maneira correta; como estatisticamente a 
chance de engravidar com seu uso é de 8%, contra 
0,3% do uso ideal (sem nunca se esquecer de tomar 
os comprimidos sempre nos horários corretos, des-

cartando possíveis interações medicamentosas, entre 
outros fatores que podem diminuir sua eficácia). A in-

dicação é então o DIU de cobre, com uma eficácia tí-
pica de 0,8%. 

É importante lembrar os estudantes de que qual-
quer método anticoncepcional que não sejam os pre-

servativos masculino e feminino precisa ser utilizado 
apenas com prescrição e orientação médica, e que 
não previne contra transmissão de infecções sexual-
mente transmissíveis. 

Essa atividade favorece o desenvolvimento da CG7 
e da CG8, pois os estudantes utilizarão dados para ar-

gumentar e defender suas decisões, bem como ana-

lisar as informações como base para um maior cuida-

do com a própria saúde física. Essa atividade favorece 
ainda o desenvolvimento da habilidade EM13MAT106, 
já que a turma precisa levar em conta riscos probabi-
lísticos para fazer escolhas em uma situação da vida 
cotidiana.

Etapa 5
Nesta etapa, os estudantes serão convidados a se-

lecionar um problema da comunidade relacionado à 
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saúde que possa ser minimizado por eles próprios, 
dentro de uma escala de tempo propícia para o proje-
to. Eles serão responsáveis ainda por elaborar o cro-
nograma e o plano de ação para a solução idealizada 
pela turma.

Várias questões relacionadas à saúde foram trata-
das ao longo do projeto, mas nem todas necessaria-
mente se aplicam à comunidade em que os estudan-
tes vivem. 

Na atividade 1 espera-se que a turma discuta cada 
uma das etapas desenvolvidas e os assuntos tratados, 
de acordo com o contexto da comunidade local, para 
verificar a relevância de cada um deles. 

Na atividade 2 os estudantes podem trazer proble-
mas que não foram previamente abordados, mas que 
são relevantes para a comunidade local, e investigar, 
com as ferramentas desenvolvidas nas etapas ante-
riores, se é possível encontrar uma solução tangível 
para tratá-los. É importante que, durante esta etapa, 
os estudantes mantenham em mente problemas re-
lacionados às questões de saúde, com soluções fir-
madas em aspectos sociais e científicos, e que este-
jam ao alcance deles (ou seja, não dependam 
inteiramente de ações de prefeituras ou do Estado, 
por exemplo). 

Essa atividade favorece o desenvolvimento da CG7, 
ligada à argumentação, pois os estudantes precisam 
posicionar-se criticamente em relação à realidade 
local, justificando por que o tema pode contribuir po-
sitivamente com a comunidade; e da CG9, relaciona-
da a empatia e cooperação, ao utilizar o olhar do outro 
e o diálogo para pensar na solução de problemas na 
sociedade. Favorece ainda o desenvolvimento da ha-
bilidade EM13CNT207, ao discutir vulnerabilidades e 
desafios vinculados às vivências às quais a juventude 
atual está exposta, bem como da habilidade 
EM13CHS502, ao identificar necessidades locais, ten-
do em mente ações que contribuam para a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade.

Na atividade 3, oriente os estudantes a realizar a 
pesquisa por meio de conversas com a comunidade, 
visitas aos postos de saúde mais próximos, ou buscar 
dados estatísticos locais na internet, para elucidar o 
problema selecionado por eles. Enfatize a importân-
cia de eles possuírem um panorama completo da 
questão a ser abordada antes do início da ação práti-
ca, como ferramenta para blindar-se de possíveis pro-
blemas práticos adiante. Essa atividade favorece o 
desenvolvimento da CG2, quando os estudantes usam 
a curiosidade intelectual para recorrer à investigação 
e análise crítica para elaborar hipóteses e criar pos-
síveis soluções para o problema selecionado da co-
munidade local.

Na atividade 4, caso os estudantes concluam que 
o problema que vão abordar precise de uma escala de 
tempo de meses ou anos para ser resolvido, sugira 
uma nova discussão para a escolha de um novo pro-
blema ou de uma nova solução com uma implemen-
tação mais curta. Pergunte a eles se acreditam que 
continuariam engajados com o projeto por meses, ou 
mesmo anos, e se a ação seria prática no caso de eles, 
por exemplo, se formarem e seguirem caminhos di-
ferentes antes do fim das ações. 

Embora os estudantes devam ter ação protagonis-
ta na escolha do problema e sua solução, lembre-os 
da necessidade dessa decisão levar em conta uma es-
cala de tempo factível com os propósitos do projeto.

Na atividade 5, será iniciado um momento de de-
puração da proposta, em que os estudantes serão 
convidados a refletir sobre a viabilidade da proposta. 
Nesse momento, devem ser avaliados o problema se-
lecionado pelos estudantes, a solução proposta e o 
cronograma. Se alguma das três questões não for tan-
gível dentro dos moldes do projeto, não estiver ao al-
cance dos estudantes e ou apresentar riscos à saúde 
física ou mental deles, esse é o momento de intervir 
e sugerir uma nova discussão para a atividade 2.

Na atividade 6, oriente os estudantes a elaborar o cro-
nograma de modo que fique acessível ao longo de todo 
o processo de ação da etapa. Eles podem fazer isso ma-
nualmente, em um cartaz, e afixar em uma das paredes 
da sala ou compartilhar digitalmente entre todos.

Em seguida, os estudantes colocarão, de fato, o 
projeto em prática.

Depois de colocarem a ação em prática, organize 
com os estudantes um evento na escola para que pos-
sam compartilhar com a comunidade os resultados 
que cada grupo atingiu com a campanha elaborada. 
Auxilie-os a verificar com a direção da escola qual é 
a melhor data e o melhor local para realizar esse even-
to. Oriente-os quanto à organização do espaço e o 
material necessário para realização desse evento.

Proponha a eles que elenquem as tarefas que pre-
cisam ser realizadas para a concretização do evento 
e se organizem, do modo que preferirem, de modo que 
cada estudante ou grupo de estudantes fique respon-
sável por uma tarefa.

Reforce aos estudantes a importância de adequar 
a linguagem da apresentação e transmitir as informa-
ções de forma clara, levando ao entendimento mútuo. 
Comente com eles que a relevância da campanha de-
senvolvida por eles deve ficar clara na apresentação.

Proposições de avaliação

Veja nas Orientações gerais destas Orientações di-
dáticas, no item A avaliação de projetos, como fazer 
uso adequado dos quadros a seguir.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO 1 – PROJETO INTEGRADOR DE MATEMÁTICA (PIM) – PROFESSOR

Breve descrição do objetivo proposto
Foi alcançado?

S N P

Etapa 1: Um panorama da saúde pública no Brasil
 ■ Compreender saúde como um direito humano.

 ■ Entender como é e como funciona o SUS.

 ■ Compreender o cálculo do IDH e suas interpretações socioeconômicas.

Etapa 2: Noções de epidemiologia
 ■ Entender como infecções são transmitidas e meios de evitar a transmissão.

 ■ Compreender a maneira correta de higienizar as mãos e a importância do álcool 70% como agente 

antisséptico.

 ■ Pesquisar dados sobre doenças sazonais.

 ■ Analisar e modificar um fluxograma para diferenciar os sintomas de um resfriado dos sintomas de uma 

gripe.

 ■ Elaborar uma pesquisa com levantamento e análise de dados sobre quantas vezes em média uma pessoa 

toca a boca e o nariz por hora.

Etapa 3: A importância da imunidade populacional e o calendário de vacinas após a infância
 ■ Entender a importância da vacinação e da imunidade populacional.

 ■ Pesquisar justificativas para refutar mitos sobre vacinação.

 ■ Conhecer o calendário de vacinação.

 ■ Verificar se a própria caderneta de vacinação está em dia.

 ■ Debater a importância da conscientização individual durante as campanhas de vacinação.

Etapa 4: Medidas individuais de prevenção
 ■ Compreender diferentes infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

 ■ Estudar diferentes métodos contraceptivos e para prevenção de ISTs oferecidos pelo SUS.

 ■ Perceber a diferença entre as estatísticas do uso típico e uso ideal de métodos contraceptivos, de acordo 

com o índice de Pearl.

 ■ Aplicar os conhecimentos sobre métodos contraceptivos adquiridos nesta etapa na resolução de um 

estudo de caso fictício.

Etapa 5: Mãos à obra
 ■ Identificar e discutir diferentes problemas de saúde que existem na comunidade local.

 ■ Escolher um problema de saúde dentre os discutidos.

 ■ Elaborar um plano de ação e um cronograma para minimizar o problema selecionado.

 ■ Executar o plano de ação.

Atividades propostas por etapa
Foi executada?

S N P

Etapa 1: Um panorama da saúde pública no Brasil
 ■ Discussão da diferença entre igualdade e equidade no panorama da saúde.

 ■ Realização de pesquisa de dados no portal do IBGE ou em portais semelhantes.

 ■ Determinação de valores de IDH com base em parâmetros preestabelecidos.

Etapa 2: Noções de epidemiologia
 ■ Discussão de maneiras práticas de prevenir infecções virais que podem ser incorporadas no cotidiano do 

estudante.

 ■ Elaboração de um tutorial sobre a maneira correta de higienizar as mãos.

 ■ Realização de pesquisa de dados sobre doenças respiratórias sazonais.

 ■ Realização do experimento sobre o número médio de vezes que as pessoas tocam a boca e o nariz por hora.

 ■ Elaboração de um relatório de pesquisa sobre o experimento realizado.

Etapa 3: A importância da imunidade populacional e o calendário de vacinas após a infância
 ■ Elaboração de um vídeo desmistificando informações sobre vacinas.

 ■ Discussão da importância da conscientização individual durante as campanhas de vacinação.
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Etapa 4: Medidas individuais de prevenção
 ■ Elaboração de um protótipo de solução para disseminar informações sobre infecções sexualmente 

transmissíveis.

 ■ Pesquisa sobre as diferenças entre HIV e aids.

 ■ Resolução de um estudo de caso fictício utilizando conhecimentos sobre métodos contraceptivos.

Etapa 5: Mãos à obra
 ■ Identificação e discussão sobre problemas da comunidade local, relacionados à saúde, com potencial de 

serem minimizados por ações dos próprios estudantes.

 ■ Escolha de um problema de saúde dentre os discutidos.

 ■ Elaboração de um plano de ação e de um cronograma.

 ■ Execução do plano de ação.

Para avaliar o desempenho individual dos estudan-

tes em cada Projeto Integrador de Matemática (PIM), 

utilize o Quadro de Avaliação 2 indicado nas Orienta-

ções gerais destas Orientações didáticas, no item A 

avaliação de projetos.

A utilização desses Quadros de Avaliação possibili-

ta o registro de dados específicos do processo como 

um todo e de cada estudante em particular, em seus 

vários aspectos qualitativos.

Atividades A1

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Peça aos estudantes que leiam outros artigos da 

DUDH, destacando quais aspectos são menos prati-

cados na comunidade local. Em seguida, promova uma 

discussão com a turma para que comparem os artigos 

que cada um deles escolheu.

Gripe espanhola em números

Comente com os estudantes que em 1918 o mundo 

sofreu uma grande pandemia de uma doença chamada 

Gripe Espanhola, uma variação do vírus H1N1, que con-

taminou por volta de 27% da população mundial. Não 

há um registro exato do número de mortes devido à 

infecção, mas estima-se que tenha sido em torno de 

50 milhões de pessoas, equivalente a 3% da população 

mundial. Um dos fatores que influenciaram a grande 

disseminação das doenças foi a volta dos soldados pa-

ra casa, ao final da Primeira Guerra Mundial, viajando 

grandes distâncias praticamente no mundo todo. Peça 

aos estudantes que calculem o número de pessoas in-

fectadas e o número de mortes caso essa pandemia 

ocorresse nos dias atuais. Promova ainda uma discus-

são sobre os fatores que poderiam facilitar ou dificul-

tar uma pandemia semelhante de ocorrer atualmente.

Resposta: Considerando a população mundial esti-

mada de 7,7 milhões de pessoas, pelo menos 2 bilhões 

de pessoas seriam infectadas nos dias atuais, causan-

do por volta de 230 milhões de mortes, valor maior que 

a população brasileira atual (estimada em 209,3 mi-

lhões de pessoas). Embora seja possível argumentar 

que nos dia de hoje existam melhores hábitos de hi-

giene na população e possiblidade de divulgação de 

informações para medidas preventivas, a grande fa-

cilidade das viagens internacionais é um fator de risco 

muito grande para a disseminação de doenças que 

têm via de contágio aérea, como a gripe.

MATERIAIS A1

 � Análise dos hábitos parafuncionais e associação com 

Disfunção das Articulações Temporomandibulares. 

Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/pdf/

apcd/v67n3/a08v67n3.pdf (acesso em: 6 fev. 2020).

Neste artigo, são apresentadas informações 

complementares ao trabalho com a questão 4 da etapa 

2, acerca da relação entre os hábitos parafuncionais e 

os problemas mandibulares. 

 � Orientações para profissionais de saúde – maneira 

correta de lavar as mãos. Disponível em: https://www.

youtube.com/watch?v=1LnTkUEdpE0 (acesso em:  

6 fev. 2020).

O vídeo da Secretaria Estadual de Saúde de Minas 

Gerais demonstra a maneira correta de lavar as mãos e 

pode ser usado para complementar o trabalho com a 

questão 5 da etapa 2.

 � Série DUDH. Disponível em: https://nacoesunidas.

org/?post_type=post&s=S%C3%A9rie+DUDH (acesso 

em: 6 fev. 2020).

Em 2018, para comemorar os 70 anos da publicação da 

DUCH, o site brasileiro das Nações Unidas fez uma 

série de posts para explicar cada um dos artigos do 

documento. 

 � SUS: princípios e conquistas. Disponível em: http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_principios.

pdf (acesso em: 6 fev. 2020).

Neste documento, são apresentadas informações 

complementares sobre o SUS. 
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temas e a ampliação das temáticas previstas na BNCC. 

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de 

Gutenberg à internet. Tradução de Maria Carmelita Pádua 
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do debate, propor novas correntes. Os autores ainda apre-
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Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.

Uma das principais referências em Protagonismo juvenil, 
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O artigo de Antonio Carlos Gomes da Costa apresenta os 

principais conceitos de Protagonismo juvenil em uma lin-

guagem clara e acessível a todos os leitores. Define com-

petências a serem alcançadas em uma iniciativa de pro-

tagonismo e propõe um guia prático para a implantação 

de uma ação protagonista.
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em Benefício das Crianças do Mundo. Brasília, DF: Unesco; 

São Paulo: Associação Palas Athena, 2010. 

A publicação resgata a chamada Década Internacional da 

Promoção da Cultura de Paz e Não Violência em Benefício 

das Crianças do Mundo, título outorgado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) ao período que corresponde de 

2001 a 2010. Nesse período o Brasil favoreceu a implan-

tação dos valores da Cultura de paz que tem como pilares 

a valorização do ser humano, a prevenção da violência, o 

diálogo e a cooperação, entre outros.

 FANTIN, Monica. Mídia-educação: aspectos históricos e 

teórico-metodológicos. Olhar de Professor (UEPG), v. 14, 2011.

A autora trata de alguns aspectos históricos e conceituais 

da trajetória da Midiaeducação e suas perspectivas teóri-

co-metodológicas na prática pedagógica e na pesquisa. 

Tais preceitos foram considerados nos projetos propostos 

nesta obra.

FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: 

Pearson, 2008. 

Analisa de que forma o design instrucional pode valer-se 

das potencialidades das tecnologias da informação e co-

municação para incorporar às situações reais de ensino-

-aprendizagem elementos como a aprendizagem informal, 

a aprendizagem autônoma, a aprendizagem cooperativa 

e gerar experiências autênticas de aprendizagem que 

atendam às demandas específicas do mundo do trabalho 

e às demandas gerais da sociedade.

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Tradução de António F. 

Cascais e Edmundo Cordeiro. Lisboa: Vega, 1992.

“A noção de autor constitui o momento forte da individu-

alização na história das ideias, dos conhecimentos, das 

literaturas, na história da filosofia também e na das ciên-

cias”. Sob essa perspectiva, Foucault expõe as implicações 
que ocorrem com o autor na concepção de um texto. Em 

particular, problematiza o fato da irrelevância de conhecer 

o autor, uma vez que o leitor pouco o considera na inter-

pretação do texto.

FRAU-MEIGS, Divina (org.). Media Education: A Kit for 

Teachers, Students, Parents and Professionals. Paris: 

Unesco, 2006. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000149278. Acesso em: 2 fev. 2020.

Esse kit de treinamento fornece uma visão da educação 

para a mídia, as antigas e as novas. Propõe uma participa-

ção maior nas esferas política e cultural da comunidade 

por meio da mídia e de novas maneiras na participação das 

pessoas. Em particular, promove o acesso dos jovens à 

mídia, fomenta sua criatividade e olhar crítico.

GRAVES, Colleen; GRAVES, Aaron. The Big Book of Makerspace 

Projects: Inspiring Makers to Experiment, Create, and Learn. 

New York: McGraw-Hill Education, 2017.

Esse guia fácil de seguir apresenta dezenas de projetos de 

bricolagem, de baixo custo, que fornecerão as informações 

necessárias para idealizar e produzir suas próprias cria-

ções. Cada projeto apresenta instruções passo a passo não 

técnicas, com fotografias e ilustrações para garantir o su-

cesso e expandir a imaginação. Todas as construções aqui 

apresentadas são justificadas com base nos conhecimen-

tos das áreas correlatas. As ideias propostas pelo autor 

foram base para os projetos apresentados nesta obra.

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na 

educação: os projetos de trabalho. Tradução de Jussara 

Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 1998.

O livro é um convite a transgredir as barreiras que impe-

dem o indivíduo de pensar por si mesmo, de construir 

uma nova relação educativa baseada na colaboração em 

sala de aula, na escola e com a comunidade. O autor apre-

senta alguns exemplos desse tipo de transgressão, per-

passa por projetos de trabalho e, ainda, discorre sobre a 

avaliação.

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar. 9. 
ed. São Paulo: Atual, 2013. 11 v.

A coleção Fundamentos de Matemática Elementar há dé-

cadas tem sido visitada e revisitada por professores e es-

tudantes que pretendem ter acesso a uma linguagem cla-

ra e precisa das definições matemáticas com as quais têm 

contato em sua vida escolar. Organizada em onze volumes 

temáticos, busca trazer os temas mais recorrentes dos 

Ensinos Fundamental e Médio para uma linguagem tangí-
vel ao leitor sem perder o rigor conceitual da área da Ma-

temática.

KATO, Mary Aizawa. A natureza da leitura e da escrita: o que 

fazemos quando escrevemos? In: KATO, Mary Aizawa. No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. 7. ed. São 
Paulo: Ática, 1999. p. 77-97. (Fundamentos).

O texto destaca as diversas formas e usos da linguagem 

oral e escrita, o desenvolvimento da escrita na história da 

302

PI_MAT_Coletivo_g21At_301_304_Manual_Parte_Especifica_Finais.indd   302PI_MAT_Coletivo_g21At_301_304_Manual_Parte_Especifica_Finais.indd   302 2/26/20   5:55 PM2/26/20   5:55 PM

http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/Forma%C3%A7%C3%A3o%20Continuada/Artigos%20Diversos/costa-protagonismo.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149278


humanidade e da escrita infantil. O propósito da autora é 

salientar alguns aspectos de ordem sociolinguística que 

entram na aprendizagem da linguagem.

MACHADO, Nílson José. Educação: projetos e valores. 6. ed. 
São Paulo: Escrituras, 2006. (Coleção Ensaios Transversais).

O autor analisa duas noções sem as quais a ideia da ava-

liação reduz-se a mera cobrança de conteúdos específi-

cos, sem a consciência de sua relevância: a interdiscipli-

naridade e a contextuação. Essas noções foram elaboradas 

durante dois anos, nos quais o autor proferiu palestras 

para professores da rede pública e privada, nos três níveis 

de ensino, e muitas observações registradas nesse livro 

decorreram de questões formuladas pelos professores 

nos debates que as seguiam. Procuramos contemplar as 

ideias de interdisciplinaridade e contextuação nos proje-

tos propostos nesta obra.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do 

futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne 
Sawaya. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

Conhecimento, conhecimento pertinente, identidade hu-

mana, compreensão humana, incerteza, condição plane-

tária e antropoético. O autor discorre sobre cada um dos 

saberes listados, apresenta suas reflexões e provoca o 

leitor a se posicionar a partir de outro ponto de vista, pro-

vocando, de certa forma, uma revolução na maneira de 

encarar as práticas educacionais, cada vez mais integra-

das, de acordo com sua tese.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Física Básica. 4. ed. 
São Paulo: Blucher, 2002. 4 v.

O Curso de Física Básica do professor Moysés é uma das 

obras de referência não só dos cursos de formação de pro-

fessores na área de Ciências Exatas como também serve 

de base para engenheiros, astrônomos, meteorologistas, 

entre outros. Traz uma abordagem completa do compo-

nente com definições precisas e exemplificadas.

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: etapas, 

papéis e atores. 4. ed. São Paulob Érica, 2008.

Nesse livro a Pedagogia dos projetos é abordada como 

uma estratégia para auxiliar na formação do sujeito inte-

gral. O autor enfatiza as vantagens dessa pedagogia no 

desenvolvimento das habilidades e competências, na con-

quista de autonomia por parte do estudante e no aperfei-

çoamento de dezenas de outras capacidades essenciais 

para a formação do estudante.

PERRENOUD, Philippe et al.  As competências para ensinar no 

século XXI: a formação dos professores e o desafio da 

avaliação. Tradução de Cláudia Schilling e Fátima Murad. 
Porto Alegreb Artmed, 2002.

Os autores trazem muitos temas em debate com uma fi-

nalidade única: pensar em uma escola que trabalhe de 

modo diferenciado e construtivo. Ciclos de formação e 

suas consequências, formação de professores, autoava-

liação, a ideia de competência, valores humanos e cultu-

ra de paz são apenas alguns dos temas trazidos nesse 

compêndio.

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-

cultural da educação. Petrópolis, RJb Vozes, 1995. (Educação 

e conhecimento).

Esse livro oferece uma interpretação sobre alguns aspec-

tos da vida e obra de Vygotsky, assim como uma reflexão 

sobre possíveis implicações de seu pensamento na edu-

cação. A autora espera tornar as ideias vygotskianas mais 

acessíveis e estimular estudos mais aprofundados de sua 

obra.

SAYÃO, Rosely; AQUINO, Julio Groppa. Em defesa da escola. 

Campinas, SPb Papirus, 2004. (Papirus Debates).

Os autores propõem um diálogo sobre o papel da escola, 

do professor, de pais e alunos. Com sua argumentação só-

lida, eles nos levam a refletir sobre as principais questões 

do universo educacional hoje. Expõem experiências pes-

soais, concepções do trabalho escolar, as tensões entre 

a escola e a sociedade, a experiência democrática da Es-

cola da Ponte, além de observações agudas sobre nossa 

relação com os jovens.

SILVA, T. G.; ASINELLI-LUZ, A. A concepção de protagonismo 

juvenil presente na legislação educacional brasileira e do 

estado do Paraná. Disponível em: http://www.

diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1362-6. 

Acesso emb 15 fev. 2020.

O presente artigo discute a concepção de protagonismo 

presente nos documentos das Diretrizes Curriculares de 

Biologia da Educação Básica do Paraná – as Diretrizes Cur-

riculares Educacionais DCE) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) – onde aparecem ex-

plicitamente na redação dos textos ou implicitamente, uti-

lizando-se de termos que se associam ao protagonismo.

SKOVSMOSE, Ole. Educação crítica: incerteza, matemática, 

responsabilidade. Tradução de Maria Aparecida Viggiani 

Bicudo. São Paulob Cortez, 2007. (Perspectivas em Educação 

matemática).

O autor nos convida a viajar pela educação, analisando, 

criticamente, as razões pelas quais todas as sociedades 

criam e investem em sistemas educacionais. Em particu-

lar, porque a Matemática tem um papel essencial nos sis-

temas educacionais. Discutindo globalização e inclusão 

na sociedade digital, Skovsmose destaca que a educação 

matemática desempenha um papel significativo, mas in-

determinado, nos processos sociopolíticos.

SKOVSMOSE, Ole. Educação matemática crítica: a questão da 

democracia. Campinas, SPb Papirus, 2001. (Perspectivas em 

Educação matemática).

Para Skovsmose, a organização curricular reflete as rela-

ções de poder no meio social. A sociedade atual é imersa, 

cada vez mais, na tecnologia, a ponto de esta estabelecer 

ou intensificar as relações de poder. Dominar um conjun-

to de conhecimentos, entre os quais os conhecimentos 

matemáticos, implica dominar a tecnologia necessária 

para exercer a cidadania. Os textos apresentados nesse 

livro ressaltam aspectos políticos que emergem da tarefa 

“como educar matematicamente”.
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SKOVSMOSE, Ole. Um convite à educação matemática crítica. 

Campinas, SP: Papirus, 2014. (Perspectivas em Educação 

matemática).

“A educação matemática crítica, ela não se reduz a uma 

subárea da educação matemática; assim como ela não se 

ocupa de metodologias e técnicas pedagógicas ou conte-

údos programáticos. A educação matemática crítica é a 

expressão de preocupações a respeito da educação ma-

temática.” Com base nessa introdução e a partir de poucas 

definições, Ole Skovsmose convida o leitor a discutir edu-

cação matemática crítica considerando, sobretudo, a in-

certeza que é inerte a qualquer atividade crítica.

SOUSA, David A.; PILECKI, Tom. From STEM to STEAM: brain-

compatible strategies and lessons that integrate the arts. 

2nd. ed. Thousand Oaks, Calif.: Corwin, 2018.

Caracteriza o STEAM como uma metodologia que busca 

articular e aplicar os conhecimentos das áreas de Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática nas disciplinas 

escolares para que, integrados à estrutura de conheci-

mento do indivíduo, possam assumir significado em uma 

situação concreta. Destaca ainda a introdução da Arte 

motivada pela atuação relevante que pode ter no desen-

volvimento de novos produtos e da criatividade necessá-

ria no mundo contemporâneo.

SOUZA, Regina Magalhães de. O discurso do protagonismo 

juvenil. São Paulo: Paulus, 2008. (Coleção Ciências Sociais).

O livro de Regina Magalhães de Souza é resultado de sua 

tese de doutorado que discute o tema integrador Prota-

gonismo juvenil por meio de uma análise do discurso que 

dá suporte ao tema, identificando a matriz discursiva que 

o tornou possível: uma concepção de sociedade como um 

aglomerado de indivíduos – atores sociais – que estabele-

cem relações de negociação com outros indivíduos en-

quanto realizam atividades que beneficiam a si próprios e 

à coletividade.

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. 

Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. Educação e Pesquisa, 

São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set.bdez. 2005.

Nesse artigo, o autor conceitua o método popularmente 

conhecido como pesquisa-ação e esclarece ao leitor os 

usos indevidos do termo. Com uma série de exemplos, 

distingue pesquisa, em seu caráter amplo, de pesquisa 

acadêmica. Finalmente, propõe algumas questões sobre 

participação, reflexão, administração do conhecimento e 

ética no processo de pesquisa.

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e 

práticas restaurativas. São Paulo: Método, 2008.

Apresenta o conflito em suas nuances histórica, econô-

mica, cultural e tecnológica, além de problematizar algu-

mas dualidades como, coação e persuasão. Percorre ain-

da práticas de mediação e dota o leitor de um amplo 

arcabouço jurídico.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

Tradução de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, 

Solange Castro Afeche. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. (Psicologia e Pedagogia).

O psicólogo russo Lev Semenovich Vygotsky é considera-

do um dos precursores da chamada psicologia do desen-

volvimento. Essa obra traz uma cuidadosa seleção de en-

saios de Vygotsky que visam esclarecer o leitor sobre os 

principais conceitos de sua teoria.

WHEELAN, Charles. Estatística: o que é, para que serve, 

como funciona. Tradução de George Schlesinger. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2016.

O objetivo desse livro, segundo o próprio autor, é tornar 

mais intuitivos e acessíveis os conceitos estatísticos mais 

importantes, não só para aqueles de nós obrigados a es-

tudá-los (como matemáticos, engenheiros ou cientistas 

de dados), mas para qualquer pessoa interessada no ex-

traordinário poder dos números e dados.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução 

de Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Antoni Zabala é uma das referências em pedagogia e prá-

ticas educativas. Nesse livro, propõe um diálogo que, en-

tre outros assuntos, traz à tona o papel do professor como 

gestor em sala de aula. Destaca ainda as possibilidades e 

responsabilidades do educador nessa função e como apri-

morar sua atividade pedagógica.
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