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APRESENTAÇÃO

 CARO ESTUDANTE

Para entender o mundo em que vivemos, devemos ser capazes de analisar, 

compreender e propor soluções para questões e problemas relevantes à so-

ciedade, como sustentabilidade, mobilidade urbana, Cultura de paz, mundo 

do trabalho, múltiplas juventudes, entre outras.

Neste livro, propomos seis projetos integradores para você realizar em 

parceria com os colegas e com a mediação dos professores. Em todos os 

projetos, você e os colegas vão elaborar produtos que contribuem para a 

melhora na qualidade de vida dos moradores da cidade e, em especial, da 

comunidade escolar da qual vocês fazem parte.

Além disso, durante cada projeto vocês vão aprofundar os conhecimentos 

em Matemática e suas Tecnologias e desenvolver competências e habilida-

des de outras áreas de conhecimento que são fundamentais em diversas 

situações do cotidiano. 

Desejo um bom trabalho a todos. 

O autor.
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CONHEÇA SEU LIVRO

COMO SERÁ O PROJETO?

Produto final

Esse é o momento em 

que você conhece o que 

vai produzir no projeto.

Planeje-se!

O projeto é desenvolvido em etapas, 

cada uma delas com estrutura e 

objetivos específicos.

Listamos aqui todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto para que 

você se familiarize. Utilize essa lista como 

referência sempre que precisar.

OBJETIVOS

  

Compreender a importância e organizar uma feira de Ciên-

cias escolar.

 

Compartilhar conhecimentos por meio de oficinas.

  

Compreender e identificar os diferentes tipos de fenômenos 

físicos, químicos ou biológicos que acontecem com diferen-

tes alimentos.

  

Conhecer procedimentos a serem utilizados na apresenta-

ção de um projeto de Feira de Ciências. 

  

Conhecer a estrutura de uma receita culinária e estudar as fun-

ções científicas e as multifunções culinárias dos ingredientes.

  

Representar funções dadas pelas associações entre as varia-

ções das medidas das grandezas envolvidas em uma receita 

culinária. 

  

Organizar e participar de uma feira de Ciências gastronômica.

JUSTIFICATIVA

 PREPARAR E COZINHAR um alimento é uma atividade cotidiana cheia de significados. O “doce da vovó”, 

além de trazer boas recordações, pode ser uma receita familiar que foi transmitida de geração em geração ou 

uma receita regional que preserva as tradições de um povo ou de uma cultura. 

Atividades cotidianas, como preparar e cozinhar um alimento, envolvem uma série de conhecimentos popu-

lares e compreensões científicas que se relacionam e se complementam em uma rede de significados. Com-

preender essas atividades, bem como apresentar o estudo à comunidade escolar (estudantes, professores, 

demais funcionários que atuam na escola e familiares ou responsáveis pelos estudantes), é um modo de de-

senvolver um olhar amplo e crítico sobre elas. 

PRODUTO FINAL

  Organizar uma feira de Ciências gastronômica na escola.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – O que é uma feira de Ciências?

 Etapa 2 – Relações entre Gastronomia e Ciências

 Etapa 3 – Preparando o trabalho para a Feira de Ciências

 Etapa 4 – Elaborando uma receita

 Etapa 5 – A Feira de Ciências gastronômica da escola

 Avaliação

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar 

o portfólio! Veja mais 

informações sobre ele 

na página 6.

COMO SERÁ O PROJETO?

Competências gerais: CG01, CG02, 

CG04, CG07, CG09, CG10.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias: 

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT101, 

EM13MAT103, EM13MAT201, 

EM13MAT302, EM13MAT314.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG104, 

EM13LGG603, EM13LGG701, 

EM13LGG703, EM13CNT206, 

EM13CNT207.

A BNCC NESTE PROJETO
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Objetivos e Justificativa

Apresentamos os principais 

objetivos e as ações que 

você vai desenvolver 

ao longo do projeto e 

justificamos como isso 

contribui para a construção 

do produto final.

A BNCC neste projeto

Em um quadro, mostramos as 

competências gerais da Educação 

Básica que são trabalhadas no 

projeto, bem como as competências 

específicas e as habilidades de 

cada área do conhecimento que 

são favorecidas no decorrer do 

trabalho. Consulte todas as siglas e os 

respectivos textos da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) nas páginas 

192 a 198, no final do livro.
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Feiras de Ciências constituem ótimas oportunidades para 

divulgar trabalhos científicos e compartilhar experiências 

entre estudantes, professores, familiares e outras pessoas 

que venham a presenciar o evento. Durante o planejamento 

da Feira, a vivência entre os estudantes e a orientação do 

professor no processo de ensino e aprendizagem são fatores 

preponderantes para atingir os objetivos propostos.

A escola é o local que permite ao 

estudante pensar, trocar ideias, 

aprender e agir contribuindo para 

o próprio aprendizado e o apren-

dizado dos colegas. Portanto, é 

um dos lugares em que ele apren-

de a ser crítico, a ter consciência e 

a ter responsabilidades.

Um dos meios de os estudantes 

trocarem experiências é desenvol-

vendo uma feira de Ciências. Ela 

permite a representação do en-

tendimento deles como seres hu-

manos dentro do espaço escolar e 

da comunidade e das relações que 

desenvolvem com as pessoas. 

Além disso, a exposição de traba-

lhos criados pelos estudantes é 

uma maneira diferente de contex-

tualizar e expor ideias, tirando-os 

da rotina e fazendo com que exer-

citem a criatividade.

5
PROJETO

O QUE É STEAM?
STEAM é um movimento educacional centrado no estudante e focado 

em projetos que busca não simplesmente juntar, mas sim integrar as 

seguintes áreas: Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia 

(Engineering), Arte (Art) e Matemática (Mathematics/Applied mathematics). 

Na educação STEAM há a necessidade de criar, durante a investigação e a 

resolução de problemas, oportunidades de aprendizado para a vida, por 

meio do favorecimento do pensamento crítico, do diálogo, do aprendizado 

experimental, da colaboração e do processo criativo.

Como organizar e produzir trabalhos 
para uma feira de Ciências?

O QUE É STEAM?
STEAM é um movimento educacional centrado no estudante e focado 

em projetos que buscam integrar as seguintes áreas: Ciência (Science), 

Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Arte (Art) e Matemática 

(Mathematics/Applied mathematics). 

Na educação STEAM, há a necessidade de criar, durante a investigação e a 

resolução de problemas, oportunidades de aprendizado para a vida, por 

meio do favorecimento do pensamento crítico, do diálogo, do aprendizado 

experimental, da colaboração e do processo criativo.

STEAM

FEIRA DE CIÊNCIAS

132132 133133 

ABERTURA DO PROJETO

Em cada abertura de projeto, 

apresentamos uma  

pergunta norteadora que 

deve ser respondida ao longo 

do trabalho, uma imagem 

motivadora e um texto de 

reflexão a respeito da imagem 

e do projeto.

Na abertura você também vai  

ler uma explicação sobre o 

tema integrador que será 

trabalhado no projeto.

 44  
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Com tal perspectiva, neste tema de aula, consideramos o jogo como sendo […] caracterizado por uma ação 

tanto física quanto mental, que ocorre dentro dos limites de determinado tempo e local, caracterizando-se por 

influenciar mudanças de comportamento similares às que ocorrem com o pêndulo de um relógio. Jogar per-

mite ir da alegria à tristeza, do modelo à fantasia, da liberdade à regra, da imitação à criatividade. Pode ou não 

ser enriquecido com brinquedos, mas essa não é a única condição para brincar.

Recuperar a história dos jogos consiste em trilhar pelos caminhos percorridos pela humanidade, observando seus 

contextos, entendendo a maneira de ser e estar presente no mundo em determinado momento. Entendendo que 

tais atividades nem sempre foram específicas de crianças ou de adultos, mas de todo o grupo social dentro do 

qual ocorriam as interações, a socialização, a aprendizagem dos costumes e as práticas religiosas e educacionais.

Nômade:   pessoa que não 

tem habitação fixa, que vive 

permanentemente mudando 

de lugar.

Civilização clássica:   aquela 

que se desenvolveu 

culturalmente e criou 

elementos (livros, jogos, 

objetos, competições, 

etc.) que fazem parte e 

influenciam a civilização 

atual. No Ocidente, são as 

civilizações grega e romana.

O jogo real de Ur foi encontrado 

na década de 1920 e é 

considerado um dos mais jogados 

da história. O jogo original, 

mostrado nesta foto, está em 

exposição no Museu Britânico, 

em Londres (Reino Unido).

Como as sociedades humanas a princípio eram nômades, sabe-se que a dificul-

dade em diferenciar as atividades lúdicas por faixas etárias era complexa. Por essa 

razão optamos por dividir este artigo em períodos históricos, como Antiguidade, 

Idade Média, Idade Moderna. Outro aspecto a ser considerado é o fato de que a 

infância é uma invenção da sociedade moderna, portanto, atividades lúdicas, na 

maioria das vezes, não eram próprias a essa idade da vida, dificultando mais suas 

descrições pormenorizadas.

Portanto, parte das informações aqui descritas foi obtida em fontes históricas e 

arqueológicas, buscando alinhavar e relacionar algumas especificidades que nos 

trouxessem pistas para as brincadeiras atuais. Vale a pena ressaltar que as ativida-

des lúdicas têm origem na cultura, porque consistem em representações das rea-

lidades de onde se originaram, locais em que os adultos e as crianças aprendiam 

conjuntamente.

[…]

As sociedades nômades não deixaram registros de suas vidas e de suas culturas. 

Havia poucas crianças, porque transportá-las diante das adversidades não era fácil. 

Entre algumas civilizações clássicas foi possível obter mais informações sobre 

o assunto por meio de objetos encontrados nas tumbas de adultos, em geral da 

nobreza ou dos mestres das crianças, que, ainda assim, nem sempre se apresen-

tavam completos.

Mais do que os próprios brinquedos, muitos jogos retrataram atividades culturais e 

econômicas da época, como foi o jogo real de Ur, de 3500 a.C., encontrado em um 

túmulo da nobreza. Na Mesopotâmia, foram encontrados quadrados mágicos, utili-

zados mais tarde para a elaboração dos horóscopos.
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  Pesquisem se existe algum museu na cidade em que 

vocês moram ou em cidades próximas. Usem a plata-

forma Museusbr para encontrar um museu na região. 

  Procurem saber se o museu tem um site com os dias 

e os horários de funcionamento. Lembrem-se de que 

cada museu tem regras específicas de comportamen-

to: alguns não permitem fotografar o acervo ou entrar 

no espaço carregando alimentos, em outros há um 

limite de pessoas em cada grupo. Pesquisem se o mu-

COMO FAZER?

1.  Pesquisar um museu ou uma exposição na 

região onde você mora.

2.  Pesquisar os dias, os horários e outras 

informações a respeito da visitação ao museu.

3.  Elaborar um questionário para investigar 

mais o museu.

4.  Fazer a visita ao museu e registrar a experiência.

5.  Analisar as respostas do questionário.

Vamos conhecer um museu físico por meio de uma visita.

seu escolhido oferece visitas guiadas, pois essa é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre as pro-

duções artístico-culturais e científicas que fazem parte do acervo. Verifique também se é necessário pagar 

pelo ingresso e se há isenção desse eventual custo para estudantes e/ou grupos de estudantes. 

 Elaborem um questionário com perguntas e informações interessantes que podem ser obtidas durante 

a visita. Vejam algumas sugestões.

1. Qual é o nome do museu? 

2. O museu visitado privilegia algum campo do saber? Qual?

3. Quais são as informações de acesso: endereço, dias e horários de funcionamento, acessibilidade? 

4. Quais são os tipos de objeto que o museu tem no acervo (pinturas, esculturas, documentos, áudios, espécimes de 

animais e plantas, entre outras)?

5. Quais são as principais informações apresentadas a respeito das produções artístico-culturais e científicas?

6. O museu tem especialistas para explicar o acervo? Em caso positivo, que tipo de informação essas pessoas passaram?

 Realizem a visita ao museu. Façam um roteiro para visitar todo o acervo do local (se o tempo de visitação 

permitir) e aproveitem a visita para coletarem o maior número possível de informações. Lembrem-se de 

atentar para as regras do museu e de fazer anotações de tudo o que julgarem relevante; em especial, 

tentem responder a todas as questões que vocês elaboraram. 

 Respondam e analisem o questionário. Depois da visita é interessante retomar tudo o que vocês viven-

ciaram, respondendo às questões previamente propostas.

DADE
ATIVI

22
Não escreva  

no livro

 PORTFÓLIO

Relate como foi a experiência de visitar um museu. O que você achou mais interessante? O que poderia ser diferente?  

O que você aprendeu? Como o questionário elaborado previamente contribuiu nessa experiência? Além disso, 

pensando nas informações a que você teve acesso na visitação, reflita sobre a maneira como o museu as disponibiliza. 

Considere também as informações que o museu poderia ter apresentado de outras maneiras, por meio de visita guiada, 

por exemplo. Outra questão importante a ser discutida são as maneiras de acessibilidade do museu ou, caso tenham 

notado falta de acesso, quais recursos poderiam ser disponibilizados.

A Museusbr é uma plataforma que reúne informações sobre os museus brasileiros. Nela você pode procurar museus 

de todo o país observando as indicações no mapa ou digitando o nome do município. A plataforma permite ainda 

que você atualize dados ou inclua informações sobre um museu que não esteja cadastrado.

Acesse a plataforma em: http://museus.cultura.gov.br/. Acesso em: 30 jan. 2020.

PARA ACESSAR
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Você vai precisar de:

Saiba os materiais e os 

recursos de que você vai 

precisar para desenvolver 

cada etapa do projeto.

Como fazer?

Indicamos, 

de maneira 

resumida, 

os passos de 

uma atividade 

procedimental. 

ETAPAS

Nas etapas, 

apresentamos 

leituras e atividades 

que o capacitam a 

construir o produto 

final.

Glossário

Consulte o 

significado de 

palavras ou termos 

que aparecem nos 

textos do livro.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 dispositivo eletrônico com acesso à internet;

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 papelão, placa de EVA, papel-cartão ou espaço com terra ou areia;

 canetinha ou graveto;

  15 peças (tampinhas, sementes, bolinhas de gude, miçangas, entre 

outros), sendo 14 peças de um tipo e 1 peça diferente das demais.

1 O VALOR CULTURAL DOS JOGOS

 EXISTEM DIFERENTES tipos de jogo: jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, jogos de sorte, jogos que en-

volvem movimentos corporais, jogos virtuais e muitos outros. Alguns jogos são de grande valor cultural, pois 

refletem a maneira como uma sociedade vive, trabalha e se relaciona com o mundo. E muitos desses jogos 

são transmitidos socialmente de geração em geração.

Nesta primeira etapa do projeto, você vai estudar o valor cultural dos jogos e conhecer o jogo da onça e dos 

catorze cachorros, que é da tradição indígena brasileira. Para começar, leia o texto a seguir.

A magnífica história dos jogos

Quem adentrar pela história da origem dos jogos e dos brinquedos certamente se deparará com algumas 

dificuldades, entre elas a falta de registros, a pobreza de informações e até mesmo a compreensão sobre o 

significado do termo. Nesse sentido é bom esclarecer qual é de fato o conceito que temos de jogo. Seria ele 

sinônimo de brincadeira? Quando e como se originou na história? Qual a sua importância do ponto de vista 

cultural? Qual o valor no processo de desenvolvimento e de socialização dos seres humanos?

Etimologicamente, o termo jogo advém do latim ludus, ludere, que designava movimentos rápidos, mas refe-

ria-se, também, à representação cênica, aos ritos de iniciação e aos jogos de azar. Com tantos significados e 

aplicado o termo em diferentes contextos, nesse particular tema de aula, a palavra jogo será utilizada como 

sinônimo de brincadeira, independentemente das diferenças existentes entre eles. Por outro lado, brinquedos 

são objetos que servem de aporte para as brincadeiras […].

Concordamos, portanto, com Victoria Mir, ao mostrar que o jogo é uma manifestação otimista, alegre e plena 

da energia vital, uma atividade humana repleta de significados e que, além do desenvolvimento, favorece tam-

bém a aprendizagem, o prazer, a inserção na cultura, a solução de problemas e a socialização. A universalidade 

e a temporalidade do jogo e do brinquedo os transformaram em atividades peculiares, comuns a inúmeras 

civilizações, independentemente das características observadas nos diferentes contextos.

A temporalidade dos jogos e 

a universalidade das regras 

permitem a participação 

de crianças, jovens, adultos 

e idosos, de qualquer 

nacionalidade, idioma, 

cultura ou crença.
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Entusiasmo dos professores é destaque.

Cerca de 83% dos alunos do Brasil concordaram ou concordaram fortemente que o professor mostra prazer 

no ensino. Na média da OCDE esse número ficou em 74%. Os dados mostram que professores entusiasmados 

influenciam diretamente na pontuação de leitura de seus estudantes.

Brasileiros solucionam problemas pior que a média.

77% dos estudantes concordam ou concordam fortemente que geralmente conseguem encontrar uma saída 

para situações difíceis e 55% concordam ou concordam fortemente que, quando falham, se preocupam 

com o que os outros pensam. Na média da OCDE, 84% dos alunos afirmam serem capazes de solucionar 

problemas difíceis. Em contrapartida, 56% se preocupam com o que outros pensam quando eles falham. 

Os dados mostram que em todos os sistemas de ensino, incluindo o Brasil, as meninas têm mais medo do 

fracasso que os meninos.

Estudantes acreditam na meritocracia.

A maioria dos estudantes do Brasil e dos países da OCDE entendem que seus talentos e habilidades podem 

ser desenvolvidos através do esforço, a chamada “mentalidade de crescimento”.

OLIVEIRA, Regiane. Estudante brasileiro sofre ‘bullying’, é mais solitário e admite problemas de indisciplina nas escolas.

El Pa’s, São Paulo, 3 dez. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2019-12-03/estudante-brasileiro-

sofre-bullying-e-mais-solitario-e-admite-problemas-de-indisciplina-nas-escolas.html. Acesso em: 9 jan. 2020.

 Notícias e reportagens jornalísticas podem ser veiculadas oralmente, na forma impressa e na forma 

digital.

 A notícia geralmente é responsável pela simples descrição ou notificação dos fatos, enquanto a repor-

tagem apresenta, além da exposição dos fatos, interpretações, opiniões e conexões com outros aconte-

cimentos.

 O texto que você leu é uma notícia ou uma reportagem jornalística? Justifique sua resposta e verifique 

se os colegas o classificaram da mesma maneira e quais justificativas deram. Nessa conversa, fique 

atento para respeitar o tempo de fala de cada colega e ouvir com atenção.

DADE
ATIVI

11
Não escreva 

no livro

PARA ESCUTAR

Você já deve conhecer os podcasts. Além de 

assuntos diversos relacionados a cultura, jogos e 

entretenimento, também é possível se informar 

em podcasts jornalísticos.

Busque e escute um podcast jornalístico de 

seu interesse. Na próxima aula você pode 

compartilhar com os colegas o que achou da 

experiência e o que aprendeu com o áudio.

Podcasts são programas de áudio que podem ser 

ouvidos em dispositivos eletrônicos – como 

smartphone, tablet e computador –, em qualquer lugar 

e a qualquer momento.
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Para ler/Para acessar/

Para assistir/Para escutar

Sugestões de referências 

bibliográficas ou 

audiovisuais relacionadas 

com o tema que 

podem ajudá-lo no 

desenvolvimento do 

projeto e na ampliação 

dos conhecimentos.
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AVALIAÇÃO

Ao final do projeto, 

é essencial que você 

responda a algumas 

questões com o objetivo 

de refletir sobre o 

projeto e sobre as 

atitudes que você teve 

ao longo dele.

AVALIAÇÃO
 Registre qual é sua avaliação deste projeto. Para isso, reflita sobre as questões a seguir.

1. Você conhece bem o município em que mora? Sabe descrever fatores positivos e fatores negativos a respeito dele?

2. Você conhecia o conceito de densidade demográfica? Acredita que a densidade demográfica seja um dado rele-

vante para determinar a qualidade de vida dos habitantes de um município?

3. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

4. Como este projeto o ajudou a ampliar seu conhecimento?

5. Se pudesse alterar a maneira de conduzir alguma etapa ou expandir o projeto, o que você faria? 

Registre qual é sua avaliação das atitudes que teve na execução deste projeto. Para isso, reflita sobre as 

questões a seguir. 

1. Você realizou todas as etapas do projeto?

2. Esteve engajado em buscar soluções para o problema da região onde mora?

3. Você tratou os colegas e o professor com respeito ao longo do projeto?

4. Colaborou para a realização do produto final?

Não escreva 

no livro

Trabalhar em equipe é uma habilidade que vai além dos 

projetos, pois você vai ter grupos de trabalho ao longo 

de toda a vida escolar e acadêmica, além de diferentes 

ambientes de trabalho que oportunizam essa experiência. 

Esteja sempre pronto a ouvir respeitosamente a opinião dos 

colegas e, sempre que expuser sua opinião, seja cordial e o 

mais claro possível, buscando diferentes linguagens para 

atender a diferentes tipos de interlocutores.
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Portfólio

Ao longo de cada etapa, propomos alguns momentos em 

que você deve refletir sobre as atividades que realizou, bem 

como tomar decisões coletivas sobre o projeto e registrar o 

que desenvolveu. Todas as anotações vão contribuir para a 

construção do produto final.

Para este exemplo, vamos construir um gráfico de pizza.

Agora, organizem em uma planilha eletrônica as respostas de cada questão do questionário que vocês 

aplicaram, escrevam as funções necessárias para calcular os percentuais e construam os gráficos. Sal-

vem os arquivos, ou os gráficos, para posterior consulta e divulgação.

 PORTFîLIO

Para finalizarem esta etapa e se prepararem para a criação do produto final, elaborem um relatório 

explicitando como foi toda a experiência de planejar a pesquisa estatística, de elaborar, testar e aplicar 

os questionários e de organizar os resultados usando uma planilha eletrônica. Enriqueça o relatório 

apresentando análises dos resultados de cada questão do questionário e disponibilize o respectivo gráfico da 

questão junto dos comentários.

Não escreva 

no livro

Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.
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Durante a produção do relatório, 

é importante continuar 

aplicando as práticas de diálogo, 

respeito e cooperação, de 

modo a dar espaço para que os 

estudantes do grupo exponham 

as opiniões e, de maneira pacífica 

e colaborativa, cheguem a uma 

conclusão única e produtiva 

sobre os resultados da pesquisa 

estatística que fizeram.

125125 

Um pouco de 

Matemática

Em momentos 

específicos, leia sobre 

alguns conceitos 

matemáticos que 

são necessários para 

o desenvolvimento 

do projeto. 

 ÍCONES

(pesquisa)(grupo) (coletiva)(dupla)

Para este exemplo, vamos construir um gráfico de pizza.
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UM POUCO MAIS DE MATEMÁTICA

CONCEITOS MATEMÁTICOS

Os dados coletados em uma pesquisa são denominados variáreis. As variáveis podem ser classificadas em 

qualitativas ou quantitativas.

As variáveis qualitativas expressam propriedades ou atributos, como etnia, preferências musicais, opini-

ões e nível de escolarização. As variáveis quantitativas são indicadas por números: renda familiar, idade e 

número de moradores em uma casa, por exemplo.

Dependendo do tipo de variável, qualitativa ou quantitativa, há maneiras diferentes de organizar e sinte-

tizar os dados.

Para sintetizar dados de variáveis quantitativas, podemos utilizar as medidas de tendência central e as 

medidas de dispersão.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL DOS DADOS

A média, a mediana e a moda são medidas de tendência central, ou medidas de posição. Elas descrevem a 

tendência de agrupamento dos dados em torno de certos valores. Dessas 3, a média é a mais usual para re-

presentar um conjunto de dados. No entanto, ela pode ser facilmente influenciada por valores discrepantes.

Média aritmética é o quociente entre a soma dos n valores observados e a quantidade n de observações.

Indicamos a média por x .

 5 
1

 1 
2

 1» 1

x

x x

n

n
x

A mediana é utilizada para determinar o meio ou o centro de um conjunto de dados, ou seja, a quantidade  

de dados maiores do que ela é igual à quantidade de dados menores. Desse modo, a mediana é exatamente 

o valor de posição central (ou os 2 valores de posições centrais, se a quantidade de dados for par) do con-

junto de dados ordenados.

Assim, podemos dizer que, em uma lista de n números dispostos em ordem crescente: se n for ímpar, então 

a mediana é o termo central da lista de números; se n for par, então a mediana é a média aritmética dos 2 

termos centrais da lista.

Moda é o valor do elemento que aparece com maior frequência no conjunto de dados, ou seja, é o valor que 

mais se repete. Caso haja 2 ou mais valores com a mesma frequência, o conjunto de dados terá todos eles como 

moda.

MEDIDAS DE DISPERSÃO DOS DADOS

O máximo, o mínimo, a amplitude, a variância e o desvio-padrão são medidas de dispersão. Elas quantifi-

cam a variação dos dados observados.

Máximo é o maior valor do conjunto de dados e mínimo é o menor.

Amplitude é a diferença entre os valores máximo e mínimo.

4. ORGANIZAR E ANALISAR OS DADOS COLETADOS

Neste passo, vamos organizar e analisar os dados coletados no passo 2, mas antes vamos rever alguns concei-

tos matemáticos relacionados à Estatística, que serão importantes na análise dos dados coletados, e apren-

der a utilizar planilhas eletrônicas para organizar dados em tabelas e gráficos.

 

180180  
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STEAM

FÁBRICA DE JOGOS

Mulheres brincando com o jogo mancala, na ilha Unguja (Tanzânia), 

onde é conhecido como awale ou bao. Foto de 2018.

1
PROJETO

88 
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Ao longo da história da humanidade foi 

criada uma infinidade de jogos e conhecer 

a história deles nos ajuda a compreender 

um pouco mais as sociedades em que es-

tão inseridos. Assim, podemos dizer que os 

jogos têm um grande valor cultural.

Pensando nisso, neste projeto você vai re-

fletir sobre o valor cultural e a história de 

alguns jogos, vai conhecer diferentes tipos 

de jogo e vai fazer muitas experimenta-

ções e simulações de partidas usando os 

modelos de jogos construídos.

A maioria dos jogos apresentados neste 

projeto são de estratégia, ou seja, eles não 

têm elementos de sorte nem informação 

oculta. O jogador depende exclusivamente 

do próprio raciocínio, de estratégia, para 

conseguir chegar ao objetivo final. 

A análise dos jogos será feita em etapas. 

Em um primeiro momento, você vai se fa-

miliarizar com as regras. Em seguida, vai 

participar dos jogos – às vezes individual-

mente, às vezes em dupla – com o objetivo 

de garantir a assimilação e a compreensão 

da lógica envolvida e, claro, de se divertir. 

Depois, vai trabalhar com registros e análi-

ses de jogadas para identificar situações e 

estratégias mais vantajosas em diferentes 

jogos. Por fim, vai fazer cálculos probabi-

lísticos compreendendo os elementos de 

sorte que um jogo pode conter e a conse-

quência disso.

Como produto final, você vai escolher um 

dos jogos projetados para apresentar à 

comunidade escolar (estudantes, profes-

sores, demais funcionários da escola e fa-

miliares ou responsáveis dos estudantes) 

e fará os ajustes finais na criação do jogo, 

incorporando todas as aprendizagens que 

ocorreram ao longo do projeto.

O QUE É STEAM?
Ciência (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia 

(Engineering), Arte (Art) e Matemática (Mathematics/Applied 

mathematics) são as 5 áreas que compõem a sigla deste tema 

integrador. No âmbito educacional, esse tema se relaciona 

à necessidade de criar algo para resolver um problema ou 

para melhorar uma situação da sociedade, passando por 

diversas etapas que compreendem a aquisição e a aplicação 

de conceitos, a utilização de ferramentas de organização, 

investigação e análise, a construção de raciocínio lógico 

e organizacional para desenvolver o planejamento, 

o desenvolvimento de manifestações de design e a própria 

construção do produto.

Como criar na escola um 
ambiente que possa receber 
e entreter pessoas com 
jogos para todas as idades?

99 
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OBJETIVOS

 

Estudar o valor cultural dos jogos e opinar sobre eles. 

 

Pesquisar a história de alguns jogos.

 

Planejar e construir protótipos de jogos.

 

Redigir manuais e fazer adaptações nas regras de jogos.

 

Elaborar e escrever demonstrações.

  

Compreender e calcular a probabilidade relacionada ao fator 

sorte de jogos.

  

Divulgar para a comunidade escolar o jogo que você construiu 

e jogos de diferentes povos e culturas.

JUSTIFICATIVA

 OS JOGOS são uma invenção humana, fruto de intencionalida-

de e curiosidade intelectual. As relações entre as pessoas, o jeito 

de viver, o modo de pensar e agir são elementos que podem ser 

transmitidos socialmente, de geração em geração, por meio de 

um jogo. É comum os jogos e as brincadeiras refletirem a maneira 

como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam com o mundo. 

Nesse sentido, estudar e conhecer a história de jogos de diferentes 

povos e culturas é propiciar melhor compreensão da existência e 

das relações humanas.

O planejamento e a construção de um jogo é uma arte, não existem fórmulas prontas e fechadas. Criar um 

jogo também é um desafio que exige o conhecimento de outros jogos, além de autonomia, imaginação, cria-

tividade e muito trabalho. Essa experiência permite o conhecimento completo do jogo, das regras, das estra-

tégias existentes, da relação com assuntos matemáticos e das possibilidades de adaptação. Por isso, essas 

ações fazem parte deste projeto.

PRODUTO FINAL

  Planejar e construir um jogo, criar um espaço na escola que permita a integração da comunidade escolar 

com esse produto e apresentá-lo a todos.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – O valor cultural dos jogos

 Etapa 2 – A lógica por trás dos jogos

 Etapa 3 – Registros e análises de estratégias

 Etapa 4 – Jogos com o fator sorte

 Etapa 5 – Construção do jogo e divulgação

 Avaliação

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar o portfólio! 

Veja mais informações sobre ele 

na página 6.

P: Apresentamos no quadro acima as compe-
tências gerais da Educação Básica que são 
trabalhadas neste projeto, bem como as com-
petências específicas e as habilidades da área 
de Matemática e suas Tecnologias e as habi-
lidades de outras áreas do conhecimento que 
são favorecidas no decorrer deste projeto. 

COMO SERÁ O PROJETO?

Competências gerais: CG01, CG02, 

CG03, CG04, CG07, CG09, CG10.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias:

CEMAT01, CEMAT03, CEMAT04, 

CEMAT05.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT105, 

EM13MAT310, EM13MAT311, 

EM13MAT315, EM13MAT405, 

EM13MAT511.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG104, 

EM13LGG601, EM13LGG602, 

EM13LGG603, EM13LGG604, 

EM13CHS104.

A BNCC NESTE PROJETO
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 dispositivo eletrônico com acesso à internet;

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 papelão, placa de EVA, papel-cartão ou espaço com terra ou areia;

 canetinha ou graveto;

  15 peças (tampinhas, sementes, bolinhas de gude, miçangas, entre 

outros), sendo 14 peças de um tipo e 1 peça diferente das demais.

1 O VALOR CULTURAL DOS JOGOS

 EXISTEM DIFERENTES tipos de jogo: jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, jogos de sorte, jogos que en-

volvem movimentos corporais, jogos virtuais e muitos outros. Alguns jogos são de grande valor cultural, pois 

refletem a maneira como uma sociedade vive, trabalha e se relaciona com o mundo. E muitos desses jogos 

são transmitidos socialmente de geração em geração.

Nesta primeira etapa do projeto, você vai estudar o valor cultural dos jogos e conhecer o jogo da onça e dos 

catorze cachorros, que é da tradição indígena brasileira. Para começar, leia o texto a seguir.

A magnífica história dos jogos

Quem adentrar pela história da origem dos jogos e dos brinquedos certamente se deparará com algumas 

dificuldades, entre elas a falta de registros, a pobreza de informações e até mesmo a compreensão sobre o 

significado do termo. Nesse sentido é bom esclarecer qual é de fato o conceito que temos de jogo. Seria ele 

sinônimo de brincadeira? Quando e como se originou na história? Qual a sua importância do ponto de vista 

cultural? Qual o valor no processo de desenvolvimento e de socialização dos seres humanos?

Etimologicamente, o termo jogo advém do latim ludus, ludere, que designava movimentos rápidos, mas refe-

ria-se, também, à representação cênica, aos ritos de iniciação e aos jogos de azar. Com tantos significados e 

aplicado o termo em diferentes contextos, nesse particular tema de aula, a palavra jogo será utilizada como 

sinônimo de brincadeira, independentemente das diferenças existentes entre eles. Por outro lado, brinquedos 

são objetos que servem de aporte para as brincadeiras […].

Concordamos, portanto, com Victoria Mir, ao mostrar que o jogo é uma manifestação otimista, alegre e plena 

da energia vital, uma atividade humana repleta de significados e que, além do desenvolvimento, favorece tam-

bém a aprendizagem, o prazer, a inserção na cultura, a solução de problemas e a socialização. A universalidade 

e a temporalidade do jogo e do brinquedo os transformaram em atividades peculiares, comuns a inúmeras 

civilizações, independentemente das características observadas nos diferentes contextos.

A temporalidade dos jogos e 

a universalidade das regras 

permitem a participação 

de crianças, jovens, adultos 

e idosos, de qualquer 

nacionalidade, idioma, 

cultura ou crença.
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Com tal perspectiva, neste tema de aula, consideramos o jogo como sendo […] caracterizado por uma ação 

tanto física quanto mental, que ocorre dentro dos limites de determinado tempo e local, caracterizando-se por 

influenciar mudanças de comportamento similares às que ocorrem com o pêndulo de um relógio. Jogar per-

mite ir da alegria à tristeza, do modelo à fantasia, da liberdade à regra, da imitação à criatividade. Pode ou não 

ser enriquecido com brinquedos, mas essa não é a única condição para brincar.

Recuperar a história dos jogos consiste em trilhar pelos caminhos percorridos pela humanidade, observando seus 

contextos, entendendo a maneira de ser e estar presente no mundo em determinado momento. Entendendo que 

tais atividades nem sempre foram específicas de crianças ou de adultos, mas de todo o grupo social dentro do 

qual ocorriam as interações, a socialização, a aprendizagem dos costumes e as práticas religiosas e educacionais.

Nômade:   pessoa que não 

tem habitação fixa, que vive 

permanentemente mudando 

de lugar.

Civilização clássica:   aquela 

que se desenvolveu 

culturalmente e criou 

elementos (livros, jogos, 

objetos, competições, 

etc.) que fazem parte e 

influenciam a civilização 

atual. No Ocidente, são as 

civilizações grega e romana.

O jogo real de Ur foi encontrado 

na década de 1920 e é 

considerado um dos mais jogados 

da história. O jogo original, 

mostrado nesta foto, está em 

exposição no Museu Britânico, 

em Londres (Reino Unido).

Como as sociedades humanas a princípio eram nômades, sabe-se que a dificul-

dade em diferenciar as atividades lúdicas por faixas etárias era complexa. Por essa 

razão optamos por dividir este artigo em períodos históricos, como Antiguidade, 

Idade Média, Idade Moderna. Outro aspecto a ser considerado é o fato de que a 

infância é uma invenção da sociedade moderna, portanto, atividades lúdicas, na 

maioria das vezes, não eram próprias a essa idade da vida, dificultando mais suas 

descrições pormenorizadas.

Portanto, parte das informações aqui descritas foi obtida em fontes históricas e 

arqueológicas, buscando alinhavar e relacionar algumas especificidades que nos 

trouxessem pistas para as brincadeiras atuais. Vale a pena ressaltar que as ativida-

des lúdicas têm origem na cultura, porque consistem em representações das rea-

lidades de onde se originaram, locais em que os adultos e as crianças aprendiam 

conjuntamente.

[…]

As sociedades nômades não deixaram registros de suas vidas e de suas culturas. 

Havia poucas crianças, porque transportá-las diante das adversidades não era fácil. 

Entre algumas civilizações clássicas foi possível obter mais informações sobre 

o assunto por meio de objetos encontrados nas tumbas de adultos, em geral da 

nobreza ou dos mestres das crianças, que, ainda assim, nem sempre se apresen-

tavam completos.

Mais do que os próprios brinquedos, muitos jogos retrataram atividades culturais e 

econômicas da época, como foi o jogo real de Ur, de 3500 a.C., encontrado em um 

túmulo da nobreza. Na Mesopotâmia, foram encontrados quadrados mágicos, utili-

zados mais tarde para a elaboração dos horóscopos.
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Entre os fenícios, uma das heranças mais importantes foi o jogo da trilha, um tabuleiro dividido em quatro 

áreas, representando cidades famosas pelo seu comércio, como Biblos, Sidon e Tiro [...]. Graças à escrita hie-

roglífica e aos pictogramas deixados pelos egípcios, conhecemos alguns de seus jogos, especialmente o senet, 

uma representação da passagem do mundo dos vivos para o dos mortos. Salienta-se mais uma vez, porém, que, 

em sua grande maioria, as atividades lúdicas retratavam aspectos culturais de um determinado povo.

Outros objetos, brinquedos, também surgiram como aporte para as brincadeiras, por exemplo, animais de ma-

deira com a cabeça articulada e os olhos de vidro, além de bolas de argila que continham pedras dentro para 

atrair a atenção dos pequenos.

Na Antiguidade, os gregos e os romanos deixaram grandes legados na perspectiva da ludicidade, tais como a 

prática de atividades físicas e o uso de bonecas e animais de barro, além de assobios como o silreil existente 

ainda na Maiorca, ilha localizada no arquipélago das Baleares, norte da Espanha.

Os gregos também nos deixaram bonecas e objetos de barro miniaturizados à semelhança do mundo adulto, 

para que as crianças brincassem. Deles herdamos o “aro”, uma roda de ferro equilibrada por um bastão durante 

a corrida que servia para treinar equilíbrio e delicadeza de movimentos.

Ao conquistarem a Grécia, os romanos incorporaram sua cultura, assimilando algumas práticas lúdicas como 

bonecos, utensílios domésticos de barro, labirintos e até mesmo jogos de tabuleiro. Muitos brinquedos foram 

elaborados a partir de elementos da natureza, como folhas e frutos, com os quais faziam bonecos, animais e 

outros utensílios usados nas práticas cotidianas. Um dos exemplos mais interessantes foi encontrado em pisos 

de casas romanas confeccionados por mosaicos, formando desenhos de labirintos para entreter as crianças. 

Hieróglifo é o nome dado aos caracteres do sistema de escrita do Egito Antigo. Nesta foto, hieróglifos e arte em relevo no Templo 

de Karnak, em Luxor (Egito). Foto de 2018.
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Talvez a atividade lúdica mais conhecida tenha sido o jogo das pedrinhas, ou 

cinco-marias, chamado de “astrágalo”, nome atribuído aos ossos das patas dos 

carneiros, que, por serem quadrados, auxiliavam as jogadas.

Adaptação usada atualmente do jogo das pedrinhas 

ou cinco-marias, feito com saquinhos de tecido com 

pedrinhas ou grãos dentro.

Astrágalo (ou tálus) da pata de um carneiro ou uma cabra e dado 

de plástico utilizado atualmente.

Destaque para o osso astrágalo da pata de um 

carneiro ou de uma cabra.

Os pés dos seres humanos também têm um osso chamado astrágalo, 

que se articula com os ossos da perna. 

Outra prática comum entre aquele povo parece ter sido a corda para desenvolver 

habilidades físicas. Há registros da amarelinha, conhecida como jogo de odres, 

que possui um desenho no piso do Fórum Romano. Sabe-se, por exemplo, que se 

realizava sobre a pele azeitada de um bode para desequilibrar os jogadores.

Embora na Antiguidade tenham sido escassos os registros sobre brinquedos e brin-

cadeiras, a situação não se modificou durante a Idade Média, na qual a infância 

era desvalorizada […].

Com a entrada dos muçulmanos na Europa, especialmente na Espanha, os jogos 

de dados se espalharam, pois tornaram-se conhecidos graças à obra de Afonso X, 

O livro dos jogos, que os dividia em três grandes categorias: azar, cartas e loterias. […]
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Embora em diferentes contextos, alguns jogos apareceram simultaneamente, não 

havendo certeza de como se espalharam pelo mundo. Um dos exemplos mais fa-

mosos foi o xadrez, conhecido como chaturanga, inventado por um sábio da corte 

indiana que nele representou os quatro elementos do exército: carros, cavalos, ele-

fantes e soldados comandados pelo rei e seu vizir. Da Índia o xadrez estendeu-se 

para a Pérsia, a Arábia e a Europa.

No jogo chaturanga (palavra 

composta de chatur, que 

significa “quatro”, e anga, 

que significa “membro”), 

jogam 4 exércitos de 

carros, cavalos, elefantes e 

soldados formando alianças 

dos verdes e dos pretos 

contra os vermelhos  

e os amarelos.

[…] No século XVII começou-se a perceber o valor educativo do jogo, adotando-se 

medidas menos radicais em relação a ele. Isso fez com que fossem introduzidos 

e, por vezes, oficialmente regulamentados nos colégios após as tarefas escolares 

como forma de relaxamento. Principalmente os jogos que envolviam exercícios 

físicos foram adotados. Portanto, os brinquedos parecem sempre ter existido como 

formas de inserção das crianças na vida adulta. Bonecas, bolas, animais e carrinhos 

fizeram parte do universo lúdico, mediando a sua entrada nos diversos contextos.

Por volta dos séculos XVII e XVIII, muitos artesões, especialmente na Alemanha, 

passaram a utilizar o excedente da matéria-prima para a confecção de brinquedos 

que fizeram a alegria da criançada. No fim do século XIX e início do XXI na Europa, 

tal fabricação passou a ser em série, aumentando a produção e estimulando sua 

aquisição.

Entretanto, é preciso ressaltar que, embora o brinquedo seja um suporte para o brin-

car, a atividade lúdica pode ser realizada sem ele e depende também de outros fato-

res, tais como interação adulto/criança e criança/criança. Na realidade, quem trans-

forma um objeto em brinquedo são os [usuários] graças à imaginação e criatividade.

CARNEIRO, Maria Angela Barbato. A magnífica história dos jogos. Carta Capital Ð Educa•‹o. 12 dez. 2014. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/educacao/a-magnifica-historia-dos-jogos%E2%80%A8/.  

Acesso em: 16 jan. 2020.
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DADE
ATIVI

11
Não escreva  

no livro

 O texto que você leu cita diversos jogos, brincadeiras e brinquedos. Considere as informações apresen-

tadas no texto e sua experiência pessoal com jogos e brincadeiras.

a) Quais deles você já conhecia? E quais se parecem com algum jogo atual?

b) De quais jogos e brincadeiras você gostava quando criança? Com quem e onde brincava? Por que esses jogos 

foram significativos para você?

c) Você acha que jogos e brincadeiras são exclusivos do universo das crianças? Converse com os colegas e descreva 

seus hábitos com jogos e brincadeiras, desde a infância até atualmente, e como é a interação dos adultos com 

quem você convive nessas situações.

d) Pergunte a algumas pessoas mais velhas (professores, pais, tios e avós) de quais jogos e brincadeiras eles se recor-

dam de terem participado quando crianças. Quais ainda existem? Quais mudaram? E quais podem ser realizados 

nos espaços atuais? 

e) Atualmente, com o advento da tecnologia, há uma infinidade de jogos virtuais em videogames, computadores, 

tablets e smartphones. Como é sua relação com esse tipo de jogo? E como é a relação dos colegas e familiares? 

f) Quais sentimentos são comumente despertados em você ao participar de um jogo?

 O jogo real de Ur, de 3500 a.C., encontrado em um túmulo da nobreza, retrata atividades culturais e eco-

nômicas da época. O jogo senet, encontrado em registros egípcios, é uma representação da passagem 

do mundo dos vivos para o dos mortos. 

a) Qual é sua opinião sobre o valor cultural dos jogos? Por que alguns jogos conseguem se perpetuar por tanto tempo?

b) Descreva um jogo que retrata atividades culturais, econômicas ou religiosas da sociedade atual. 

Respostas pessoais.

O filólogo britânico Irving Finkel é o curador do Museu Britânico e um dos grandes 

responsáveis pelo entendimento que temos atualmente do jogo real de Ur. Assista 

ao vídeo Decifrando o livro de regras mais antigo do mundo (Deciphering the 

world’s oldest rule book), em que ele conta um pouco da experiência com esse jogo. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wHjznvH54Cw&feature=emb_

logo. Acesso em: 16 jan. 2020.

PARA ASSISTIR

Exemplos de resposta: Jogos que retratam a cultura 
do futebol, em que você pode ser um atleta, um 
técnico ou um dirigente de clube de futebol; jogos 
que envolvem transações comerciais.

Filólogo:   estudioso de 

documentos escritos 

antigos.

Resposta pessoal; exemplo de resposta: Porque são passados de geração 
em geração, retratando hábitos, costumes e interações da sociedade.

Abertura do vídeo do Museu Britânico, apresentado por Irving Finkel.
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No próximo texto você vai conhecer o jogo da onça e dos catorze cachorros.

Jogo de tabuleiro criado por indígenas empolga 
estudantes

Em meio a tantas histórias e curiosidades em exposição durante a Semana Nacio-

nal de Ciência e Tecnologia [de 2013], em Brasília, eram as mesinhas com o jogo 

da onça que mais capturavam estudantes de diferentes idades em um dos estandes 

montados no pavilhão de eventos do Parque da Cidade. Atraídos pelo tabuleiro, 

eles sentavam-se para aprender as regras do jogo, conhecido pelos indígenas bra-

sileiros antes mesmo da chegada dos portugueses.

O jogo, disputado em dupla, exige estratégia. Um jogador fica com a onça e o 

outro com 14 sementes ou pedrinhas que representam os cachorros. O jogador 

com a onça deve capturar cinco cachorros enquanto o oponente precisa encurralar 

a onça e impedi-la de se mover pelo tabuleiro. “Para não ser cercado, fui pelas 

beiradas e ganhei dos cachorros”, explicou David Patrick, 11 anos, aluno do quinto 

ano da Escola-Classe 407 Norte. Ele não conhecia o jogo e se divertiu.

“Como o jogo era muito popular em Portugal, acreditava-se que os portugueses o 

haviam introduzido no Brasil, mas é um tesouro nacional e revela o contato dos 

nossos índios com as civilizações mais desenvolvidas da América pré-colombiana”, 

explica Zenildo Caetano, 52 anos, professor de educação física do Sesc [Serviço 

Social do Comércio]. Segundo ele, os indígenas traçavam o tabuleiro no chão e 

usavam sementes como peças.

A Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia é um evento 

que acontece anualmente, 

em várias cidades do país, 

com o objetivo de aproximar 

e mobilizar a sociedade, 

em especial os jovens, 

a respeito da produção 

de conhecimento que é 

realizada no país. Em 2013,  

o tema da semana 

foi “Ciência, saúde e 

esporte”; em 2019, o 

tema foi “Bioeconomia: 

diversidade e riqueza 

para o desenvolvimento 

sustentável”.

O jogo da onça foi encontrado nas tribos dos Bororo, em Mato Grosso (onde é conhecido como adugo); 

nas tribos dos Manchineris, no Acre; e nas tribos dos Guaranis, em São Paulo. Nesta foto, índio bororo em 

competição de arco e flecha durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas de 2015, em Palmas (TO).
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Zenildo sugere que os jogos, dentro do aspecto lúdico, devem ser explorados pelos 

professores como prática de recreação. “Os indígenas nos deixaram vários exem-

plos de atividades lúdicas e esportivas, como o pião, o bilboquê e a peteca. Os es-

tudantes não precisam ficar só no jogo de xadrez, que tem origem indiana”, afirma 

o professor.

Em 2006, o jogo da onça e um documentário sobre a forma pela qual era disputa-

do pelos indígenas brasileiros foram enviados a 20 mil escolas públicas próximas 

a aldeias. Membro de uma sociedade internacional que se dedica ao estudo de 

jogos, o professor e jornalista Maurício Lima foi o responsável pelo resgate da 

história. Antes dele, não havia registro de jogo de tabuleiro tipicamente brasilei-

ro. “Em 2001, em Barcelona, levantei a hipótese de que o jogo tinha origem nos 

indígenas brasileiros”, informa. Após visitar oito aldeias, Maurício descobriu que 

os mais velhos sabiam desenhar o tabuleiro no chão e jogar […].

AMORIM, Rovênia. Jogo de tabuleiro criado por indígenas empolga estudantes.  

Ministério da Educação, 11 nov. 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-

537011943/19235-jogo-de-tabuleiro-criado-por-indigenas-empolga-estudantes.  

Acesso em: 16 jan. 2020.

 Com um colega, confeccionem o jogo da onça e dos catorze cachorros e joguem algumas partidas. De-

pois, registrem como foi a experiência citando, por exemplo, quais características vocês acharam mais 

interessantes nesse jogo, quais são as vantagens e as desvantagens de ser a onça e quais são as vanta-

gens e as desvantagens de ser os catorze cachorros.

 Para começar, consultem no início desta etapa (na página 11) a lista de materiais que podem ser utiliza-

dos para confeccionar o tabuleiro e as peças. 

 Para a confecção do tabuleiro, tracem o desenho nos materiais de papelaria, usando canetinha, ou 

usem o graveto para desenhar na terra ou na areia. Para organizar as peças que serão usadas no jogo, 

não se esqueçam de que a peça da onça precisa ser diferente das 14 peças dos cachorros.

 Além desses materiais, vocês podem pensar em outras opções. Usem a criatividade.

DADE
ATIVI

2   2   
Não escreva  

no livro

Maurício Lima é jornalista 

e tem ampla experiência 

como pesquisador de jogos, 

tendo visitado muitos 

países, museus e lugares 

de interesse para pesquisar 

o assunto. Para conhecer 

mais a busca pelo jogo da 

onça nas tribos indígenas 

brasileiras, leia a notícia 

disponível no site indicado 

a seguir.

https://pib.

socioambiental.org/en/

Not%C3%ADcias?id=33656

(Acesso em: 16 jan. 2020.)

PARA ACESSAR

Tabuleiro de jogo da onça desenhado na areia.Desenho do tabuleiro do jogo da onça.
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 Agora, consultem as regras desse jogo.

 Um jogador será a onça e o outro controlará os cachorros. O jogador com a onça 

inicia a partida.

 As casas são os encontros das linhas do tabuleiro. Posicionem as peças nas casas do 

tabuleiro, conforme a referência.

 Na própria vez, cada jogador deve movimentar uma das próprias peças (1 cachorro 

ou a onça, dependendo de quem é o jogador da vez) para uma casa adjacente vazia, 

em qualquer direção das linhas do tabuleiro, andando 1 casa de cada vez. Depois, é 

a vez do outro jogar.

 Para a onça capturar um cachorro, ela deve pular sobre ele em linha reta e a próxima 

casa deve estar vazia. Caso seja possível, a onça pode continuar capturando outros 

cachorros, ou seja, pular outras peças do adversário da mesma maneira (parecido 

com o jogo de damas).

 O objetivo da onça é capturar 5 cachorros e o objetivo dos cachorros é encurralar a 

onça, ou seja, deixá-la sem opção de movimento. Os cachorros não conseguem captu-

rar a onça. E a onça deve tomar cuidado para não entrar na toca (parte triangular do 

tabuleiro), pois, caso isso aconteça, fica mais fácil para os cachorros a encurralarem.

 Vence o primeiro jogador que atingir o objetivo.

 PORTFÓLIO

Até o momento, você estudou o valor cultural dos jogos, refletiu sobre jogos e brincadeiras que fizeram ou 

fazem parte de sua vida familiar e conheceu, construiu e brincou com o jogo da onça, de tradição indígena 

brasileira. Considerando tudo isso, registre os hábitos, os costumes e as interações sociais que você considera 

importante repassar para a comunidade escolar, no momento de apresentação do produto final, e explique os 

motivos das escolhas. Guarde o jogo da onça que você e o colega construíram, pois ele é o primeiro protótipo  

de jogo deste projeto e também será usado na etapa final.

Não escreva  

no livro

Adjacente:   imediatamente 

ao lado, vizinho.

Protótipo:   produto 

fabricado unitariamente, 

muitas vezes de modo 

artesanal, de acordo 

com as especificações de 

um projeto, e que tem a 

finalidade de servir de 

teste antes da fabricação 

de novos produtos.

Posição inicial.
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro; 

  tabuleiro de xadrez, jogo de dominó ou diferentes tipos de papel para montar protótipos de alguns desses jogos; 

  contas, pedrinhas, bolinhas de gude, tampas plásticas de garrafas ou outro material – de preferência 

reutilizável –, para servir de peças dos protótipos dos jogos que você vai construir.

2

 A SOMA de 2 números naturais pares sempre resulta em um número par?

Para responder a essa pergunta, é comum as pessoas adicionarem alguns números naturais pares a fim de 

concluir que o resultado sempre será par. No entanto, o conjunto dos naturais pares é infinito e, então, é 

impossível testar todas as possibilidades de adição. Assim, como podemos saber a resposta a essa pergunta?

Na área de Matemática podemos responder a essa questão de modo absoluto e categórico: a soma de 2 nú-

meros naturais pares sempre resulta em um número par. Essa certeza de que as infinitas somas possíveis de 

2 números pares sempre resulta em um número par é obtida por meio de uma demonstração.

Uma demonstração matemática é uma sequência de afirmações verdadeiras 

e ordenadas em que as primeiras afirmações da sequência são chamadas de 

axiomas. Assim, usando argumentação lógica, passo a passo, é possível chegar a 

uma conclusão. Se os axiomas estiverem corretos e a lógica for impecável, então a conclusão será inegável. 

Os teoremas matemáticos dependem desse processo lógico e, uma vez demonstrados, passam a ser conside-

rados verdades imutáveis.

O matemático grego Euclides de Alexandria, que viveu aproximadamente em 300 a.C., deixou como maior con-

tribuição a obra Os elementos, uma coleção de 13 livros que trata de toda a Geometria conhecida na época (e 

de alguns assuntos de outras áreas da Matemática) de maneira axiomática, isto é, procura demonstrar todas 

as afirmações de maneira consistente e apoiando-se em poucos axiomas. A obra de Euclides é referência para 

toda a história da Matemática e a própria Matemática, pois foi usada por séculos como texto didático nas 

universidades de Matemática, influenciando todo o pensamento científico da época.

Axiomas:   declarações 

aceitas como verdadeiras 

mesmo sem demonstrá-las.

A LÓGICA POR TRÁS DOS JOGOS

ALEXANDRIA, EGITO
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Fonte de consulta: IBGE. Atlas geogr‡fico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro, 2018. p. 32.
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O tabuleiro de xadrez tem 64 casas, sendo 32 brancas e 32 pretas. Podemos chamar de tabuleiro mutilado 

aquele no qual foram retiradas 2 casas em cantos opostos e restaram apenas 62 casas. Veja um exemplo de 

tabuleiro mutilado.

DADE
ATIVI
33

Não escreva  
no livro

Em alguns jogos, também é possível construir uma argumentação parecida com as demonstrações matemáti-

cas. As regras e as situações de alguns jogos são como os axiomas (afirmações que consideramos verdadeiras 

ou que são verdades evidentes) e, por meio de uma argumentação lógica, passo a passo, podemos demons-

trar a validade de certas afirmações sobre o jogo. 

O objetivo desta etapa do projeto é comparar a estrutura lógica utilizada em um tipo de demonstração ma-

temática às argumentações usadas para explicar determinadas situações que podem ocorrer em um jogo 

qualquer. Para compreender isso melhor, vamos explorar alguns problemas similares aos que aparecerão nos 

jogos estudados.

Fragmento de papiro do século I que contém parte do Livro II  

de Os elementos, de Euclides.

Tabuleiro mutilado.

Representação artística de Euclides trabalhando  

na Biblioteca de Alexandria.
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As imagens não estão 
representadas em proporção.
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 É possível cobrir as 62 casas de um tabuleiro mutilado de xadrez usando 31 peças 

de dominó, de modo que cada peça cubra exatamente 2 casas que estão lado a lado 

(vizinhas) no tabuleiro? Com o material de que você dispõe, tente cobrir o tabuleiro 

com peças de dominó. O que você percebeu? Resposta pessoal.
31 peças de dominó.

Exemplos de disposição de 2 peças de dominó, uma na horizontal e outra na vertical, cada uma cobrindo exatamente 2 casas vizinhas 

no tabuleiro.

P:  Espera-se que, após algumas tentativas, os estudantes não consigam cobrir todo o tabuleiro e 
afirmem que isso não é possível. No entanto, ressalte que essa resposta não é uma demonstração.

 Os matemáticos tentam resolver problemas desenvolvendo um argumento lógico – isto é, uma demons-

tração matemática –, que produzirá uma conclusão correta e verdadeira sempre. Nesse sentido, para o 

problema do tabuleiro mutilado, eles tentariam produzir uma demonstração para provar que nenhuma 

das maneiras de dispor os dominós consegue cobrir o tabuleiro.

 Do mesmo modo, as demonstrações do teorema de Pitágoras provam que, para todos os infinitos  

triân gulos retângulos possíveis no plano, o quadrado da medida de comprimento da hipotenusa é igual 

à soma dos quadrados das medidas de comprimento dos catetos. 

 Assim, vamos formular uma demonstração para provar que nenhuma configuração possível das peças de 

dominó conseguiria cobrir o tabuleiro mutilado. Para isso, responda aos itens a seguir.

a) Inicialmente, vimos que o tabuleiro tinha 32 casas pretas e 32 casas brancas, totalizando 64 casas. Depois de se-

rem retiradas as casas dos cantos opostos, quantas casas de cada cor sobraram?

b) Considerando que as peças de dominó cobrem exatamente 2 casas vizinhas do tabuleiro, qual é a cor das casas do 

tabuleiro que cada peça de dominó cobre? Justifique sua resposta.

c) Utilizando 30 peças de dominó, quantas casas do tabuleiro conseguiremos cobrir? Quais são as cores das casas 

cobertas?

d) As casas não cobertas na situação do item anterior têm cores iguais ou diferentes? Elabore um argumento que 

justifique por que essas 2 casas que sobraram não podem ser cobertas por 1 peça de dominó.

 Observe que toda a argumentação foi estruturada admitindo que as informações dadas no enunciado 

do problema são verdadeiras, ou seja, que foram retiradas 2 casas em cantos opostos do tabuleiro e que 

cada peça de dominó cobre exatamente 2 casas vizinhas. Algo parecido acontece com as demonstra-

ções das afirmações matemáticas. Admite-se como ponto de partida que um conjunto de fatos ou afir-

mações é verdadeiro e, por meio de um processo lógico, as argumentações são construídas até obter 

uma conclusão que será verdadeira para sempre. 

Veja as respostas no 
Manual do Professor.
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 Um dos mais famosos teoremas matemáticos é o teorema de Pitágoras, citado na atividade anterior. 

Esse teorema tem uma grande quantidade de demonstrações.

 Nesta atividade vamos escrever uma demonstração do teorema de Pitágoras, utilizando como ponto de 

partida 2 regiões quadradas idênticas (figuras I e II), de lados com medidas de comprimento a 1 b, em 

que são destacadas 4 regiões triangulares congruentes, limitadas por triângulos retângulos, de hipote-

nusa de medida de comprimento c e catetos de medida de comprimento a e b. Veja as respostas no Manual 
do Professor.

DADE
ATIVI

4   4   
Não escreva  

no livro

Tabuleiro “mutilado”

Afirmações consideradas 

verdadeiras

Consequências lógicas 

dessas afirmações

Teorema de Pitágoras

Afirmações consideradas 

verdadeiras

Consequências lógicas 

dessas afirmações

DADE
ATIVI

55
 Nesta atividade vamos retomar a pergunta do início da etapa 2 e demonstrá-la: A soma de 2 números 

naturais pares é sempre um número par?

a) Para iniciar a demonstração, devemos pensar em como escrever um número natural par qualquer. Como você 

escreveria? 

b) Agora, observe a expressão algébrica a seguir e determine uma maneira de fatorá-la, ou seja, de reescrevê-la como 

uma multiplicação de outros termos.

 2x 1 2y

c) Escreva toda a demonstração considerando as respostas que você deu nos itens anteriores. Depois, peça a um 

colega que leia sua demonstração, e você lê a dele. Juntos, comparem as demonstrações, verifiquem as similarida-

des e as diferenças e se em alguma delas há alguma afirmação errada ou incorreta.

Resposta pessoal. 
Espera-se que os estudantes cheguem a expressões similares a 2x, com x é N, por exemplo.

Resposta pessoal.

a) Para iniciar sua argumentação, como você pode expressar a medida de área de cada figura I e II? E de cada região 

triangular laranja?

b) Qual é a medida de área da região azul na figura I? Justifique sua resposta.

c) Mostre que a região azul na figura I também é uma região quadrada.

d) Escreva agora toda a demonstração do teorema de Pitágoras considerando as respostas que você deu nos itens 

anteriores. Depois de escrevê-la, troque-a com um colega e leia a demonstração dele. Juntos, comparem as de-

monstrações, verifiquem as similaridades e as diferenças e se em alguma delas há alguma afirmação errada ou 

incorreta.

 Agora, compare a demonstração do tabuleiro mutilado com a demonstração que você fez do teorema 

de Pitágoras. Para isso, copie e complete os quadros a seguir.

Resposta pessoal.

Veja as respostas no Manual do Professor.

2 ? (x 1 y)

Figura I. Figura II.
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PSEUDOJOGOS

Existem determinadas brincadeiras que se parecem com um jogo, mas, na verdade, o vencedor sempre será o mes-

mo jogador, independentemente da estratégia adotada. Chamamos esse tipo de brincadeira de pseudojogo.

Com um colega, simule os pseudojogos apresentados a seguir para compreender as regras e faça as ativida-

des relacionadas a eles. Em cada pseudojogo dado há sempre a mesma situação: 2 jogadores se revezam a 

cada jogada, não sendo permitido passar a vez, e a finalidade é descobrir e demonstrar qual jogador vencerá 

a partida, o primeiro ou o segundo a jogar, independentemente da estratégia adotada. 

DADE
ATIVI
66

Não escreva  

no livro

 No jogo do chocolate, 2 jogadores devem se revezar quebrando uma barra de chocolate formada por 

6 tabletes (quadradinhos) de largura e 8 tabletes de comprimento, conforme a imagem a seguir. 

 Na sua vez, cada jogador só pode quebrar a barra 1 única vez, escolhendo uma das divisões entre os ta-

bletes. A barra vai quebrar em vários pedaços até restarem 48 tabletes individuais e o jogador que não 

conseguir mais quebrar a barra perde.

a) Para simular esse jogo, com um colega, montem em uma folha de papel (pode ser quadriculada para facilitar o 

desenho) uma barra de chocolate como a da imagem anterior, com 48 tabletes (quadradinhos da folha). Usem uma 

régua ou uma tesoura para ajudar a “quebrar” o chocolate de papel que vocês construíram e brinquem com o jogo 

do chocolate até sobrarem apenas quadradinhos unitários. Façam pelo menos 2 simulações do jogo.

 O que vocês perceberam?

b) Vamos formular uma demonstração para tentar responder à  seguinte questão: “Quem será o vencedor do jogo do 

chocolate em qualquer partida: o primeiro ou o segundo jogador?”. 

 Para isso, vamos organizar nossos argumentos considerando o número de pedaços de chocolate em função do 

número de jogadas executadas. Antes da primeira jogada, temos apenas 1 pedaço de chocolate, isto é, a barra 

inteira. Depois da primeira jogada, quantos pedaços serão? E depois da segunda jogada?

Resposta esperada: Quem inicia a partida sempre vence.

2 pedaços; 3 pedaços.
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c) Sendo n o número de jogadas e p o número de pedaços de chocolate após n jogadas, qual é a relação entre p e n?

d) Como os jogadores sempre se alternam nas jogadas, o primeiro a jogar fará as jogadas de número 1, 3, 5, etc. 

O adversário fará as jogadas 2, 4, 6, etc. Quantas jogadas uma partida desse jogo tem? Qual jogador fará a última 

jogada? Por quê?

 Para ajudá-los a responder a essas questões, vocês podem copiar e completar o quadro a seguir.

p 5 n 1 1

Como a barra de chocolate tem 48 pedaços, uma partida desse jogo terá 47 jogadas (48 5 n 1 1).  
Portanto, o jogador a fazer a última jogada é o que jogou primeiro.

Número da jogada Número de pedaços Jogador que fez a jogada

1 2 Jogador 1

2 3 Jogador 2

æ æ æ

n p

e) Escreva individualmente a demonstração para o problema “Quem será o vencedor do jogo do chocolate: o primei-

ro ou o segundo jogador?”, considerando as respostas que você deu nos itens anteriores. Depois de escrevê-la, tro-

que-a com o colega e leia a demonstração dele. Juntos, comparem as demonstrações, verifiquem as similaridades 

e as diferenças e se em alguma delas há alguma afirmação errada ou incorreta. Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
77

Não escreva  

no livro

Número da jogada Número de montes Jogador que fez a jogada

1 4 Alice

2 5 Bianca

3 6 Cauê

4 7 Domitila

æ æ æ

n p

 Conheçam agora o jogo das pedras. Há 3 montes de pedras: um com 10 pedras, outro com 15 e o último 

com 20. Em cada rodada, o jogador escolhe um dos montes e o separa em 2 montes menores. Perde o 

jogador que não puder mais fazer nenhuma separação. 

a) Na primeira jogada, quais montes podem ser escolhidos? E quantas pedras ficarão em cada novo monte menor?

b) Haverá quantos montes de pedras na situação que determina o fim desse jogo? E quantas pedras cada um desses 

montes terá?

c) Simulem esse jogo pelo menos 2 vezes. O que vocês perceberam?

d) Suponham agora que Alice, Bianca, Cauê e Domitila estão brincando com o jogo das pedras e jogam nessa ordem. 

Eles adaptaram as regras do jogo para que 4 pessoas pudessem participar. A execução das jogadas continua a 

mesma, mas agora, quando alguém fica sem jogadas, deve se retirar para que os montes iniciais sejam refeitos e 

seja iniciada uma nova sequência de jogadas, mantendo a ordem dos jogadores, apenas sem aquele que saiu.

 Quem será o primeiro jogador a sair da partida? E quem ganhará a partida? Copie e complete o quadro a seguir 

para justificar sua resposta.

45 montes com 1 pedra em cada um deles.

Resposta esperada: O segundo jogador sempre 
vence.

Veja a resposta no Manual do Professor.

P:  O primeiro jogador pode escolher qualquer um dos 3 montes iniciais e pode separá-lo em 2 montes com quaisquer quantidades 
de pedras. Por exemplo, se escolher o primeiro monte, pode separá-lo em montes menores com 1 e 9 pedras, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 
5 e 5, 6 e 4, 7 e 3, 8 e 2 ou 9 e 1, e os demais montes iniciais se mantêm com 15 e 20 pedras.
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DADE
ATIVI
88

Não escreva  

no livro

 No jogo dos sinais, 2 jogadores se revezam colocando ou um sinal 1 ou um sinal 2 entre os números a 

seguir.

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14    15   16   17   18   19   20

Número após o sinal 2 Expressão equivalente Diferença em relação à soma máxima

1 21 1 2 1 3 1 » 1 19 1 20 2

2 1 2 2 1 3 1 » 1 19 1 20

3

æ æ æ

20

c) Considerando o que vocês observaram no item anterior, se fossem escolhidos 2, 

3 ou mais números para levar o sinal 2, então o que aconteceria com a paridade 

do valor da expressão? E quem ganharia a partida? A paridade das somas não se al-
teraria, mantendo-se par; sempre o primeiro jogador ganha a partida.

 Depois de colocar todos os sinais, calcula-se o valor da expressão. Se o valor for par, então o primeiro 

jogador vence; caso contrário, o segundo jogador vence. 

a) Joguem pelo menos 2 vezes com um colega. O que vocês perceberam?

b) Vamos escrever alguns argumentos a fim de descobrir se esse jogo tem um vencedor certo ou se há possibilidade 

de os vencedores se alternarem. 

 Qual seria o valor da expressão se ambos os jogadores sempre escolhessem o sinal 1, isto é, qual seria a soma 

máxima para essa expressão? E quem seria o vencedor nessa situação?

 O que aconteceria se exatamente 1 sinal escolhido pelos jogadores fosse 2? 

 Escolham algumas posições para trocar de sinal, calculem o valor da expressão equivalente e comparem com 

a expressão do item anterior. Para organizar melhor o raciocínio, vocês podem usar um quadro como o exem-

plificado a seguir.

Resposta esperada: O primeiro jogador sempre 
vence, pois o valor da expressão sempre é par.

O valor seria 1 1 2 1 3 1 ... 1 19 1 20 5 210, que é um número par; portanto, o ven-
cedor seria o primeiro jogador.

Paridade:   propriedade de 

um número ser par ou ímpar.

d) Escreva individualmente a demonstração para o problema “Quem será o vencedor do jogo dos sinais: o primei-

ro ou o segundo jogador?”, considerando as respostas que você deu nos itens anteriores. Depois de escrevê-la,  

troque-a com o colega e leia a demonstração dele. Juntos, comparem as demonstrações, verifiquem as similarida-

des e as diferenças e se em alguma delas há alguma afirmação errada ou incorreta. Resposta pessoal.

O primeiro jogador ainda venceria.
P:  Espera-se que os estudantes percebam que, quando trocamos o sinal antes de um dos números, 

subtraímos o dobro dele da soma máxima. Dessa maneira, a paridade das somas não se altera, mantendo-se sempre par.
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Leia o texto a seguir, que conta a história do jogo de xadrez, e observe novamente a foto do jogo chaturanga, 

na página 15.

DADE
ATIVI
99

Não escreva  
no livro

Enxadrista:   jogador ou 

especialista em xadrez.

 Pesquise mais o jogo de xadrez: quais são as principais regras, qual é a função de cada peça e como as 

peças se movimentam. Procure também mais informações sobre Henrique Costa Mecking e as conquis-

tas e contribuições dele.

História do jogo de xadrez no Brasil

O xadrez é um jogo onde a lógica e [o] raciocínio são essenciais. A sorte não 

existe e somente a capacidade de concentração dos competidores que vai defi-

nir quem é o vencedor. A origem desse jogo é controversa, lendas contam que 

foi um jogo criado na Índia e se chamava chaturanga. As regras eram diferentes 

e 4 pessoas jogavam.

Outra lenda é a de que foi um jogo idealizado pelo rei Salomão, que não queria 

mais jogos que envolvessem sorte e habilidade física, mas que só dependessem 

da inteligência e estratégia dos competidores. A lenda conta que o rei Salomão 

criou uma competição para que desenvolvessem um jogo com esses critérios e 

alguém inventou o xadrez.

A história do xadrez no Brasil é longa, os primeiros campeonatos nacionais já 

eram disputados em 1927. O primeiro campeão foi João de Souza Mendes Ju-

nior; ele venceu o campeonato que foi disputado no Rio de Janeiro [RJ]. Além 

de enxadrista, Mendes também era médico otorrinolaringologista, médico sa-

nitarista do Instituto Oswaldo Cruz. Mendes disputou diversos campeonatos de 

xadrez e foi um importante jogador para a história do xadrez no Brasil.

A história do xadrez tem mais 
de 1 500 anos. O jogo teria sido 
originado no norte da Índia e se 
espalhado pela Pérsia e, após os 
árabes invadirem essa região, se 
espalhou pelo mundo.

O primeiro campeonato feminino de xadrez foi disputado em 1960 e a vencedora foi Dora de Castro Rúbio. 

O torneio ocorreu na cidade de Brusque [SC] e foi lá que Dora se consagrou a primeira mulher a ganhar um 

torneio de xadrez nacional no Brasil.

O grande nome da história do xadrez no Brasil é o enxadrista Henrique Costa Mecking, o Mequinho. É considera-

do o melhor jogador de xadrez do Brasil e já chegou a se tornar o terceiro no ranking mundial, no ano de 1977.

PORTAL EDUCAÇÃO. História do jogo de xadrez no Brasil. Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/

conteudo/artigos/medicina/historia-do-jogo-de-xadrez-no-brasil/48732. Acesso em: 16 jan. 2020. 

Resposta pessoal.

Henrique Costa Mecking,  
o Mequinho (à esquerda),  
nas quartas de final do 
campeonato de xadrez de 1977, 
entre Brasil e União Soviética. 

P: Para a atividade da próxima página, os estudantes devem saber que a torre pode se deslocar em todas as 
casas da mesma linha e em todas as casas da mesma coluna em que está posicionada.
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representadas em proporção.
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 O próximo jogo que vamos analisar envolve o movimento de uma das peças do tabuleiro de xadrez. 

Vamos chamá-lo de jogo das torres.

a) O jogo consiste em posicionar torres de um jogo de xadrez sobre o tabuleiro de maneira que elas não possam 

se atacar mutuamente. Os jogadores posicionam as torres alternadamente no tabuleiro e perde aquele que não 

conseguir posicionar nenhuma torre na jogada. Uma vez posicionada a primeira torre, quantas casas do tabuleiro 

ela pode atacar?

b) Quantas são as possibilidades de escolha do primeiro jogador para posicionar a primeira torre? Quantas são as 

possibilidades do próximo jogador para posicionar a segunda torre? Justifiquem suas respostas.

c) Você pode jogar esse jogo algumas vezes com o colega. Caso não tenham um tabuleiro de xadrez, podem cons-

truí-lo usando uma folha de papel (pode ser papel quadriculado para facilitar o traçado das casas do tabuleiro) e 

utilizar tampas de garrafa, por exemplo, para representar as torres do jogo de xadrez. Joguem pelo menos 2 vezes 

até o fim. O que vocês perceberam?

d) Como nas atividades anteriores, procurem responder à pergunta: “Quem será o vencedor do jogo das torres: o 

primeiro ou o segundo jogador?”. Desta vez, vamos deixar que vocês elaborem os registros da maneira que prefe-

rirem. Uma dica é utilizar o próprio tabuleiro como recurso para registrar.

e) Escreva individualmente a demonstração para o problema considerando as respostas que você deu nos itens 

anteriores. Depois de escrevê-la, troque-a com o colega e leia a demonstração dele. Juntos, comparem as de-

monstrações, verifiquem as similaridades e as diferenças e se em alguma delas há alguma afirmação errada 

ou incorreta.

14 casas (todas as casas da mesma linha e coluna em que está posicionada exceto a própria casa sobre 
a qual ela está).

Resposta pessoal.

Resposta esperada: O segundo jogador 
sempre vence.

Resposta pessoal.

 Na lousa estão escritas 10 letras A e 10 letras B. O jogo 

das letras consiste em, a cada rodada, apagar 2 letras 

da lousa e escrever apenas 1 letra de acordo com a 

seguinte regra: se as letras apagadas forem iguais, 

então são substituídas por uma letra B; caso contrá-

rio, são substituídas por uma letra A. Dois jogadores 

disputam o jogo das letras jogando alternadamente; 

se a última letra for A, então o primeiro jogador ven-

ce; se for B, então o segundo jogador vence.

a) Joguem algumas vezes esse jogo e registrem quem foi o vencedor em cada partida. Vocês perceberam alguma 

regularidade?

b) Vamos investigar se esse jogo tem um vencedor certo ou se é possível alternar os vencedores. Se um jogador es-

colher retirar 2 letras B, então o que acontece com a quantidade de letras B após essa jogada? E com a quantidade 

de letras A? 

c) Se um jogador escolher retirar 2 letras A, então o que acontece com a quantidade de letras A após essa jogada? 

E com a quantidade de letras B? 

d) Façam a mesma análise para o caso em que o jogador retira letras diferentes na jogada.

e) É possível ter uma jogada em que restará na lousa uma quantidade ímpar de letras A? Por quê?

f) Qual letra sobrará na lousa? Quem será o vencedor desse jogo?

g) Escreva individualmente a demonstração para o problema considerando as respostas que você deu nos itens 

anteriores. Depois de escrevê-la, troque-a com o colega e leia a demonstração dele. Juntos, comparem as de-

monstrações, verifiquem as similaridades e as diferenças e se em alguma delas há afirmações erradas ou 

incorretas.

O segundo jogador sempre vence, pois a última letra sempre é B.

A quantidade de letras B diminui em 1 unidade e a de letras A não se altera.

A quantidade de letras B aumenta em 1 unidade e a de letras A diminui em 2 unidades.

A quantidade de letras B diminui em 1 unidade e a de letras A não se altera.

Não, pois inicia-se o jogo com 10 letras A e a quantidade só diminui de 2 em 2.
A última letra sempre será B e, portanto, o vencedor 
sempre será o segundo jogador.

A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B

Não escreva  

no livro
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Para a primeira torre, não há restrições; portanto, há 64 casas disponíveis para posicioná-la. Já para a segunda torre, como há  
1 posição já ocupada pela primeira e 14 casas em que a primeira torre pode atacar, há 49 casas livres (64 2 15 5 49) para posi-
cionar a segunda torre.

Resposta pessoal.
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JOGO PENTALFA (PENTAGRAMA)

Agora vamos conhecer um jogo milenar chamado pentalfa. O tabuleiro desse 

jogo tem a forma de um pentagrama, ou pentágono estrelado, que é a figura 

plana formada pelas diagonais de um pentágono regular. 

Em cada vértice do pentagrama há um espaço, que chamaremos de casa, para 

posicionar uma peça do jogo, e em cada intersecção das linhas também há uma 

casa. No jogo há 9 peças que serão posicionadas nas casas.

Este jogo é individual e o jogador tem como objetivo deixar apenas 

1 peça no tabuleiro.

Para iniciar a partida, posicionamos as peças conforme a figura ao lado.

Durante a partida, só há um movimento possível: o salto. Para executá-

-lo, são necessárias 3 casas alinhadas de modo que 2 casas adjacentes 

estejam ocupadas por peças e a outra casa esteja vazia.

Veja um exemplo de movimento: a peça que está na extremidade das 

3 casas alinhadas salta a peça central em direção à casa vazia e a peça 

central é removida do tabuleiro.

Veja que, a cada salto, 1 das peças é retirada do tabuleiro.

Caso o jogo evolua até uma posição em que não há mais movimentos (saltos) possíveis, o jogador perde e a 

partida deve ser reiniciada.

Pentágono regular (todos 

os lados são congruentes e 

todos os ângulos internos são 

congruentes) e as 5 diagonais

Posição inicial.

Tabuleiro e casas.

Início do salto.

9 peças.

Fim do salto.
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 Reproduza um tabuleiro de pentalfa e separe 9 objetos para usar como peças. 

a) Jogue algumas vezes buscando entender a mecânica do movimento e quais estratégias podem serem utilizadas. 

Registre suas observações.

b) Qual é o número máximo de jogadas que esse jogo pode ter? Justifique sua resposta.

c) Vamos analisar os movimentos possíveis do pentalfa para responder à seguinte pergunta: “É possível que a últi-

ma peça do jogo termine em uma casa que é intersecção de 2 linhas do tabuleiro?”. Analise novamente o início 

e o fim de um salto. Quantas e quais são as configurações de casas disponíveis para esse movimento? Em qual 

posição ficará a peça depois do salto?

d) Nas situações que você observou no item anterior, qual é a quantidade de peças nas intersecções das linhas do 

pentagrama antes e depois do salto? E a quantidade de peças nas pontas do pentagrama? Utilize o seguinte es-

quema para ajudá-lo a responder a essas questões.

Resposta pessoal.
8 jogadas; pois iniciamos o 
jogo com 9 peças e, a cada 
rodada, exatamente 1 peça 
é eliminada.

Resposta esperada: Há 
apenas 2 configurações 
possíveis: na primeira, há 
2 peças nas intersecções 
das linhas no início do sal-
to e, no fim do movimen-
to, resta apenas 1 peça na 
ponta do pentagrama; na 
segunda, há 1 peça em 
uma intersecção e 1 peça 
na ponta do pentagrama 
no início do salto e, no fi-
nal, resta apenas 1 peça na 
intersecção das linhas.

 PORTFÓLIO

Caso você não tenha feito, faça um protótipo de cada jogo que você experimentou nesta etapa e anote:

 as características gerais do jogo (se é individual, em 

dupla, em grupos, etc.);

 qual é o objetivo e quais são as regras do jogo;

 como se determina o vencedor da partida;

 qual é o tempo de duração de uma partida;

 se há idade mínima para participar ou não;

 suas percepções pessoais ao experimentar o jogo;

 se existem regras que podem ser modificadas ou 

melhoradas, na sua opinião, promovendo assim uma 

melhor experiência para os jogadores.

Pense também em quais características, mecânicas e estratégias você gostaria de implementar no jogo que você 

vai criar como produto final. Monte jogadas ou rodadas experimentais para esse jogo e distribua entre os colegas 

para que testem se as mecânicas e as estratégias escolhidas funcionariam em seu jogo.

Depois de ouvir as opiniões dos colegas, escolha as mecânicas e as estratégias que se adaptam melhor ao jogo e 

anote tudo no manual de regras.

Pense também se o jogo que você vai criar pode ter uma versão digital (em um aplicativo, por exemplo) e verifique 

se as mecânicas e as estratégias poderiam ser implementadas nessa versão ou se seria necessário adaptá-las.

P:  Ao apresentar as percepções pessoais de cada jogo, peça aos estudantes que respondam 
a estas perguntas: Foi divertido? Foi exaustivo? Você jogaria novamente? Indicaria esse 
jogo para algum amigo?

Não escreva  

no livro

DADE
ATIVI
1111

No primeiro movimento do esquema, a quantidade de peças nas 
intersecções não muda e a quantidade nas pontas do pentagrama 

e) Analisando agora a paridade da quantidade de peças antes e depois de um salto, o que você pode afirmar sobre a pa-

ridade da quantidade de peças que está nas intersecções das linhas? E sobre a paridade das que estão nas pontas do 

pentagrama?

f) Observe a posição inicial do jogo pentalfa. Partindo dessa configuração, existe alguma situação de jogo em que 

há uma quantidade ímpar de peças nas intersecções das linhas? Por quê?

g) Escreva a demonstração para a pergunta: “É possível que a última peça do jogo termine em uma das casas que 

é intersecção de 2 linhas do tabuleiro?”, considerando as respostas que você deu nos itens anteriores. Depois de 

escrevê-la, troque-a com um colega e leia a demonstração dele. Juntos, comparem as demonstrações, verifiquem 

as similaridades e as diferenças e se em alguma delas há alguma afirmação errada ou incorreta. Resposta pessoal.

diminui em 1 unidade. Já no segundo 
movimento representado, a quantida-
de de peças nas intersecções diminui 
em 2 unidades e nas pontas do penta-
grama aumenta em 1 unidade.

Como a quantidade de peças nas intersecções se mantém ou diminui em 2 unidades, a paridade dessa quantidade não muda. Dife-
rentemente do que ocorre com as peças nas pontas do pentagrama, que sempre mudam a cada rodada (aumentando ou diminuindo 
1 unidade).

Não é possível, porque o início do jogo mostra 4 peças nas intersecções das linhas, e essa quantidade só diminui de 2 em 2.

Posição 1. Posição 2.
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REGISTROS E ANÁLISES DE ESTRATÉGIAS3

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro;

  diferentes tipos de papel e de recipientes para montar protótipos de alguns jogos;

  contas, pedrinhas, bolinhas de gude, tampas plásticas de garrafas ou outro material, de 

preferência reutilizável, para servir de peças dos protótipos dos jogos que você vai construir.

 DEPENDENDO DO JOGO, criar registros para as jo-

gadas é uma tarefa que exige criatividade e síntese. 

O tipo de registro adotado pode facilitar o desen-

volvimento de estratégias e a análise de situações 

de uma partida. A finalidade desta etapa do projeto 

é trabalhar estes 2 tópicos: os modos de fazer os re-

gistros e as análises de estratégias. Para isso, vamos 

utilizar jogos de diferentes povos e culturas.

JOGO PONG HAU K’I

Um jogo popular da China é o pong hau kÕi, que é 

composto de um tabuleiro simples, com 5 pontos, e 

por 4 peças: 2 claras e 2 escuras.

Existem jogos feitos há milhares de anos, mas para muitos deles 
não se encontra o registro das regras, o que dificulta descobrir 
como eram jogados. Nesta foto, vemos um tabuleiro do jogo 
muravarava, que é tradicional de Moçambique e cujas peças são 
gravetos e pedrinhas. O formato das linhas desse tabuleiro é visto 
em outros jogos, como no jogo conhecido no Brasil como trilha.

É um jogo para 2 pessoas e o objetivo é impedir que o adversário consiga movimentar as próprias peças.

Para iniciar o jogo, as peças são divididas entre os jogadores (2 pe-

ças claras para um e 2 peças escuras para o outro) e cada jogador 

posiciona as próprias peças no tabuleiro como mostra a figura ao 

lado. Atenção: cada jogador só pode movimentar as próprias peças.

O primeiro jogador deve movimentar uma das peças até o ponto 

central do tabuleiro, que está vazio. Em seguida, o segundo joga-

dor movimenta uma das peças sobre a linha até o ponto que está 

vazio. Não é permitido pular uma peça. 

Note que há 5 pontos no tabuleiro e 4 peças, então sempre haverá 1 ponto vazio no tabuleiro. 

O vencedor é o jogador que conseguir bloquear o adversário impedindo-o de movimentar as próprias peças.

Tabuleiro. 4 peças.

Posição inicial.
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 Reproduzam o tabuleiro em uma folha de papel e usem pedrinhas ou outros objetos, de 2 cores diferen-

tes, para as peças. Vocês também podem desenhar e pintar as peças na folha de papel e recortá-las.

a) Joguem algumas vezes e observem as diferentes posições em que as peças claras e as escuras podem estar nos 

pontos do tabuleiro. Há quantas posições diferentes?

b) Um modo de registrar as possíveis posições das 4 peças é designando cada ponto do 

tabuleiro por um número e cada posição por uma terna ordenada (x, y, z), em que 

x e y indicam os pontos em que as 2 peças escuras estão e z indica o ponto vazio. 

Usando essa notação, ficam estabelecidas também as posições das peças brancas 

nos pontos não indicados na terna ordenada. Vejam um exemplo. 

30 posições.

Terna ordenada:   trio 

de números cuja ordem 

é importante. É uma 

extensão do conceito 

de par ordenado, mas 

usando 3 números.

 Expliquem o que significa a terna ordenada (1, 3, 5) e, nessa situação, em quais pontos estão as peças claras.

 No contexto desse jogo, a terna ordenada (3, 1, 5) é equivalente a (1, 3, 5), pois ambas indicam as mesmas posi-

ções das peças escuras e do ponto vazio e, consequentemente, as mesmas posições das peças claras. As ternas 

ordenadas (1, 5, 3) e (3, 5, 1) também são equivalentes a (1, 3, 5)? Justifiquem a resposta.

 Escrevam as ternas ordenadas que indicam todas as posições das peças e o ponto central do tabuleiro vazio.

 Escrevam as ternas ordenadas que representam o ponto central do tabuleiro com uma peça preta.

c) Relembrem as partidas que vocês jogaram. Em quais posições das peças do jogo há vitória das peças claras?

d) Em uma partida, a situação do tabuleiro é descrita por (1, 3, 5), como na imagem acima, e é a vez de o jogador das 

peças claras jogar. Descrevam uma sequência mínima de jogadas que resulta em uma vitória do jogador das pe-

ças claras.

e) Joguem novamente algumas partidas e verifiquem se há um número máximo de jogadas ou se o jogo pode ser 

jogado indefinidamente. 

f) Existe alguma estratégia vencedora, isto é, existe uma sequência de jogadas que fará sempre um dos jogadores 

vencer independentemente do modo como o adversário jogar? Caso exista, descrevam a jogada.

g) Estabeleçam uma regra para a partida poder terminar empatada. 

h) Em que o jogo pong hau k’i é parecido com o tradicional jogo da velha? Caso não conheçam o jogo da velha, pes-

quisem para conhecê-lo.

i) Pesquisem e escrevam um resumo da história do jogo pong hau k’i. Não se esqueçam de registrar também as 

fontes consultadas.

(1, 2, 4) e 

(4, 5, 1).

Exemplo de resposta: (1, 3, 4), (1, 2, 3) e (1, 2, 4). 

Não há um número máximo de jogadas, ou seja, ele pode ser jogado inde�nidamente.

Veja a resposta no 
Manual do Professor.

Exemplo de resposta: Só há um vencedor se um dos jogadores possibilitar que o outro vença.

Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro
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1

2 5

4

3

Numeração do tabuleiro.

Terna ordenada desta posição: (1, 3, 5).

Veja as respostas no Manual do Professor.

P:  Os pares orde nados são usa dos para 
locali zar pontos no pla no e as ternas 
ordenadas podem ser usadas para 
localizar pontos no espaço.
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Exemplo de resposta: Estabelecer um número máximo de jogadas; por exemplo, caso não haja vencedor após 10 
jogadas, a partida terminará empatada.
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BORBOLETA

Observe o tabuleiro e a posição inicial das peças de um novo jogo que você vai conhecer.

Em Moçambique, país africano cuja língua oficial é o português, esse jogo é chamado de borboleta. É um jogo 

para 2 pessoas e, além do tabuleiro, há 18 peças (9 peças claras e 9 peças escuras). Cada jogador só pode movi-

mentar as próprias peças e o objetivo é capturar todas as peças do adversário. 

Semelhante ao jogo pong hau kÕi, as intersecções das linhas do tabuleiro definem as casas em que as peças 

podem ser colocadas.

Cada jogador, na sua vez, tem 2 possibilidades de jogada.

1a  Movimentar uma das peças sobre uma linha até uma casa adjacente que esteja vazia. Nesta jogada, não é 

permitido pular uma peça ou uma casa vazia. Veja um exemplo para essa jogada.

2a  Capturar uma ou mais peças do adversário. Para isso, o jogador deve pular uma peça do adversário em linha 

reta e a casa seguinte deve estar vazia. A peça do adversário é tirada do tabuleiro.

Utilizando a mesma peça, caso haja possibilidade, o jogador pode continuar pulando outras peças do adver-

sário da mesma maneira. Veja um exemplo para essa jogada.

Posição inicial.

Exemplo de 2 movimentações 
possíveis de uma peça clara. 

Exemplo de captura de  
2 peças escuras. 

Independentemente da jogada, passa-se a vez para o outro jogar. Caso um jogador tenha 2 ou mais maneiras de 

se movimentar ou de capturar peças do adversário, usando peças diferentes, ele deve escolher apenas uma delas.
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 Reproduzam o tabuleiro em uma folha de papel e usem pedrinhas ou outros objetos, de 2 cores diferen-

tes, para as peças. 

a) Joguem algumas vezes e verifiquem se a partida pode terminar empatada.

b) Durante as partidas, como cada um de vocês fez para preparar as capturas das peças do adversário, ou seja, qual 

estratégia utilizou? Vocês acham que as estratégias utilizadas foram boas?

c) Suponham que vocês tenham de mudar ou acrescentar alguma regra desse jogo. Descrevam o que vocês fariam.

d) Observe a seguinte situação ocorrida durante uma partida.

Resposta pessoal.

Respostas pessoais.

Resposta pessoal.

P:  Na teoria, o jogo não termina empatado se não forem adicionadas outras regras. Porém, na situação em que o tabuleiro está com 
poucas peças, é possível que os jogadores movimentem as próprias peças in�nitamente sem criar oportunidades em que o adver-
sário as capture e, assim, a partida não tem �m nem vencedor.

Movimento E, pois os 2 movi-
mentos possíveis da peça escura 
resultam em ser capturada por 
uma das peças claras na jogada 
seguinte.

g) Vocês conhecem algum jogo parecido com o borboleta? Se sim, qual? 

h) O jogo borboleta tem regras e objetivo parecidos com o jogo de damas. Comparem esses jogos e expliquem quais 

são as diferenças entre eles. Caso não conheçam o jogo de damas, façam uma pesquisa para conhecê-lo.

i) Pesquisem e escrevam um resumo da história do jogo borboleta. Lembrem-se de registrar as fontes consultadas.

Respostas pessoais.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

 As letras indicam 8 movimentos possíveis para as peças claras. Qual movimento o jogador das peças claras deve 

fazer para vencer a partida na próxima jogada dele? Justifiquem a resposta.

e) Criem uma notação para registrar as jogadas do borboleta.

f) Pedro e Graziela estabeleceram uma nova regra para o jogo borboleta: quando houver a possibilidade de capturar 

uma peça do adversário, o jogador é obrigado a fazer a captura.

 Em uma partida, Pedro está com as peças escuras e deve jogar na situação mostrada no tabuleiro abaixo. Qual 

movimento ele deve fazer para vencer a partida após a jogada de Graziela?

Resposta pessoal. 

Movimentos B ou C.

P:  Com essa nova regra, é possível 
estabelecer jogadas que culminem 
na vitória de um jogador, como é 
o caso da situação apresentada. 
Caso cada jogador se encontre na 
partida com 1 peça apenas, a única 
possibilidade é um deles “entre-
gar” a partida, permitindo que o 
adversário capture a peça dele.

Não escreva  

no livro

DADE
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Tabuleiro. 18 peças.

Exemplo de situação 

em uma partida.

Exemplo de situação 

em uma partida.
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MANCALA

Mancala é o nome dado a um grupo muito numeroso de jogos encontrados na África e na Ásia e que apresentam 

muitas semelhanças entre si. Conforme a região onde é jogado, o mancala é conhecido por diferentes nomes, 

como wari, no Sudão, na Gâmbia, no Senegal e no Haiti; aware, em Burkina Faso; adi, no Benin; baulé, na Costa 

do Marfim, nas Filipinas e nas ilhas Sonda; e ayo, na Nigéria. Uma das modalidades mais praticadas na costa 

ocidental da África é o wari, que tem uma variação chamada awelé. Esse jogo foi trazido para o Brasil como adi.

Estudiosos já identificaram mais de 200 diferentes jogos de mancalas, e todos eles parecem ter uma origem 

comum no Egito, há cerca de 4 mil anos.

Em geral, os mancalas têm tabuleiro de madeira, com 2 ou mais fileiras com concavidades (casas) alinhadas, 

e as peças costumam ser sementes secas ou pequenas conchas. A quantidade de fileiras e de casas depende 

do tipo de mancala. 

Fonte de consulta: JOGO Mancala. Superinteressante, 31 out. 2016. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/comportamento/jogo-mancala/. Acesso em: 16 jan. 2020.

O que mais surpreende nos jogos de mancala é a mecânica inteiramente dependente do raciocínio. Para es-

tudar esse jogo, vamos apresentar a versão conhecida como kalah, para 2 jogadores, que é composta de um 

tabuleiro, como o representado a seguir, e 32 peças iguais.

Para iniciar uma partida, as peças devem ser distribuídas nas casas: 3 peças em cada uma delas, com exceção 

das casas centrais, que ficam com 4 peças, e dos kalahs, que ficam vazios.

Na sua vez, o jogador deve pegar todas as peças de uma das casas do próprio lado do tabuleiro e colocá-las 

uma a uma em cada casa seguinte, no sentido indicado no tabuleiro, sem pular nenhuma casa e tentando 

sempre que possível colocar peças no próprio kalah. Se a última peça for colocada no próprio kalah, então o 

jogador tem o direito de jogar novamente. Essa regra pode se repetir várias vezes. 

O jogo termina quando um dos jogadores, na sua vez, não tiver nenhuma peça em nenhuma das casas do 

próprio lado do tabuleiro. Nesse momento, comparam-se os kalahs, e o jogador que tiver o maior número de 

peças no próprio kalah é o vencedor.

JOGADOR Q

JOGADOR P
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Tabuleiro.

Posição inicial.

Modelo das 32 peças.
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 Reproduzam o tabuleiro do jogo kalah apresentado na página anterior e escolham como serão feitas as 

32 peças. Para fazer as casas do tabuleiro, vocês podem utilizar potinhos para colocar as peças.

a) Joguem algumas vezes e verifiquem se a partida pode terminar empatada. Se sim, expliquem como ocorre o empate.

b) Na primeira jogada, é possível escolher uma casa para distribuir as peças dela e, com essa escolha, colocar a últi-

ma peça no próprio kalah para poder jogar novamente?

c) Durante a partida cada jogador deve pensar somente em colocar peças no próprio kalah ou também tentar preju-

dicar as jogadas do adversário?

 Um modo de registrar as partidas é identificando cada casa 

do tabuleiro com uma letra e anotando a quantidade de peças 

em cada casa. Veja um exemplo.

Não.

Resposta pessoal.

Sim, na situação em que ambos os jogadores têm 15 peças no próprio kalah e 1 peça na respectiva casa mais à direita do próprio 
lado do tabuleiro; então, na sua vez de jogar, cada jogador coloca a peça no próprio kalah, �cando com 16 peças nele e sem peças 
nas casas do tabuleiro.

Jogador P Jogador Q

A B C D E F G H I J K L

Início 3 3 4 3 3 0 3 3 4 3 3 0

P 0 1 4 4

Q 0 5 4 4 1

Q 4 4 5 0 2

 A primeira linha com números mostra o início do jogo, que é sempre igual. 

 A próxima linha com números mostra a movimentação que o jogador P (que foi o primeiro a jogar neste 

caso) fez: ele pegou as 3 peças que estavam na casa E e colocou 1 peça na casa F, 1 na G e a última na H. 

a) Observem a segunda linha com números e expliquem a movimentação que o jogador Q fez.

b) Por que a terceira linha mostra novamente a movimentação do jogador Q?

c) Após essa jogada, a partida está empatada? Por quê?

 Adriele e Júnior estão jogando algumas partidas de kalah.

a) Em uma das partidas, em determinado momento, eles tiveram o tabuleiro como representado abaixo.

Porque na movimentação anterior o jo-
gador Q colocou 1 peça na casa L, que 
é o kalah dele.

Sim, pois ambos os jogadores têm 1 peça no respectivo kalah (casa F do jogador P e casa L do jogador Q).

Veja as respostas no Manual do Professor.

O jogador Q pegou as 4 peças da casa H e colo-
cou 1 peça na I (que �cou com 5 peças), 1 peça 
na J (que �cou com 4), 1 peça na K (que �cou 
também com 4) e a última peça na L.

Não escreva  

no livro

DADE
ATIVI
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JOGADOR Q

JOGADOR P
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FL

 Adriele foi a próxima a jogar e colocou 3 peças no próprio kalah. Quais movimentos ela fez?

b) Em outra partida, a situação era a representada a seguir.

Adriele Júnior

A B C D E F G H I J K L

Júnior 0 2 1 2 1 10 4 2 1 0 2 7

Adriele Júnior

A B C D E F G H I J K L

Adriele 0 2 1 4 3 5 3 3 4 2 0 5

  Júnior foi o próximo a jogar, fazendo 3 movimentações e colocando a oitava peça no próprio kalah no fim da ter-

ceira movimentação. Quais movimentos ele fez?
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Exemplo de partida de kalah.
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Adriele Júnior

A B C D E F G H I J K L

Júnior 5 3 3 0 0 0 4 2 2 4 3 6

c) Na situação representada a seguir, Adriele percebeu quais eram as melhores movimentações a serem feitas e 

colocou o maior número de peças possíveis no próprio kalah. Quantas peças ela colocou no kalah nessa situação?
8 peças.

 Vamos adicionar agora uma nova regra para o kalah. Toda vez que a última peça for colocada em uma 

casa vazia pertencente ao jogador que está fazendo a movimentação, ele recolhe essa peça da casa, re-

colhe também as peças da casa adversária que está em frente a ela e coloca todas elas no próprio kalah. 

Nesse caso, após essa movimentação, o jogador passa a vez para o adversário.

a) Quais são os pares de casas do tabuleiro que ficam uma na 

frente da outra?

b) Em determinado momento de uma partida há 2 peças na casa B 

e nenhuma peça na casa D do tabuleiro de Renato e há 4 peças 

na casa H no tabuleiro de Joaquim. Quantas casas Renato coloca-

rá no próprio kalah se ele movimentar as peças da casa B? Expli-

quem a jogada considerando a nova regra que foi adicionada.

 Veja outra situação do tabuleiro de kalah em uma partida de 

Renato e Joaquim.

 Se fosse a vez de Joaquim jogar, então qual seria a melhor mo-

vimentação que ele poderia fazer? E se fosse a vez de Renato 

jogar?

c) Joguem novamente algumas partidas do jogo utilizando a regra adicional. O que acharam dessa nova regra?

d) Com a inserção da nova regra, vocês acham que cada jogador deve pensar apenas em colocar peças no próprio 

kalah ou também tentar prejudicar as jogadas do adversário?

e) Se vocês fossem adicionar uma regra ao kalah, então qual regra adicionariam? Escrevam essa regra em uma folha 

de papel e entreguem para outra dupla ler. Verifique se os colegas conseguem compreender a regra sem necessi-

dade de vocês explicarem oralmente ou mostrarem exemplos. Se necessário, reescrevam a regra antes de pedir ao 

professor que a avalie.

 Pesquisem os jogos de mancala escolhendo pelo menos 3 itens sugeridos a seguir. Anotem também as 

fontes consultadas. 

 A etimologia da palavra mancala.

 Uma origem provável desses jogos.

 Como esses jogos se expandiram pelo mundo.

 Quais hábitos sociais foram associados a esses jogos ao longo da história e da região em que eram jogados. 

 Por que podemos considerá-los “jogos de semeadura”.

 As diferenças entre 3 tipos de mancala, como a forma do tabuleiro, o número de peças e as regras.

Casas A e G; B e H; C e I; D e J; E e F.

Veja a resposta no Manual do Professor.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

5 peças; Renato move 1 peça para a casa C e 1 peça para a casa D, que estava anteriormente vazia. Então, pega essa peça 
da casa D e as 4 peças da casa H (a casa H está na frente da casa D) e coloca as 5 peças no próprio kalah.

Na obra O livro dos jogos das crianças indígenas e africanas, de Carlos Seabra, você vai 

conhecer a origem e a prática de alguns jogos que resgatam a cultura de povos fundamentais 

para a formação da população brasileira: os indígenas e os africanos. Além disso, nesse livro 

você conhecerá diferentes versões do mancala, com um conjunto de regras para poder jogar 

em qualquer lugar.

PARA LER

Capa do livro O livro dos jogos das crianças indígenas e 

africanas, de Carlos Seabra (São Paulo: Estrela Cultural, 2019).
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SOMA 100

Na etapa 2 deste projeto, você conheceu alguns exemplos de pseudojogos, nos quais o vencedor sempre é o 

mesmo jogador independentemente da estratégia adotada pelos 2 jogadores. Vamos apresentar agora outro 

tipo de jogo em que não importa quem começa a partida, se um dos jogadores souber a estratégia vencedora, 

então ele vencerá qualquer partida. O jogo soma 100 é um exemplo de jogo desse tipo.

Nesse jogo, 2 jogadores se revezam falando um número natural de 1 a 10, incluindo esses números, e os valo-

res vão sendo adicionados. O objetivo é falar o último número que faz a adição resultar em exatamente 100.

 Para o jogo soma 100 não é necessário criar um tabuleiro. Vocês podem fazer os cálculos mentalmente 

ou usar registros da maneira que preferirem.

a) Joguem algumas vezes para compreender a dinâmica do jogo e tentem descobrir qual é a estratégia vencedora. 

Dica: pensem em qual número antes do 100 deve resultar a adição de um jogador para que ele vença na próxima 

vez que jogar. Depois, generalizem o raciocínio.

b) Por que o jogador que faz a adição resultar em 89 vence a partida?

c) A estratégia vencedora para quem inicia a partida é escolher o número 1 e, nas próximas jogadas, falar números 

que resultam em 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 e 100. Explique por que essa estratégia funciona.

d) Se o primeiro jogador não escolher o número 1, então qual deve ser a estratégia do segundo jogador para ser o 

vencedor da partida?

Resposta pessoal.

Veja as respostas dos itens b, c e d no Manual 
do Professor.

 PORTFÓLIO

Ao final desta etapa 3, propomos registros semelhantes aos feitos com os jogos apresentados na etapa 2, pois 

todas as experiências vivenciadas ao longo das etapas vão ajudá-lo a criar o jogo a ser apresentado como produto 

final do projeto. 

Junte todos os protótipos dos jogos desta etapa e anote as características gerais do jogo, o objetivo, as regras, 

como fica determinado o vencedor, o tempo de duração de uma partida e se há idade mínima para participar. 

Registre também suas percepções pessoais sobre o jogo e se existem regras que podem ser modificadas ou 

melhoradas.

Neste momento, comece a pensar e registrar se seu jogo representará hábitos, costumes ou interações sociais 

relacionados à sociedade em que você vive.

Pense também em quais estratégias serão exigidas no jogo e registre-as. Criar um jogo com uma estratégia 

vencedora pode ser divertido, mas, quando as pessoas descobrirem a estratégia, o jogo deixará de ser desafiante. 

Uma das maneiras de verificar se as estratégias culminam em uma única estratégia vencedora é elaborar um 

fluxograma representando as etapas e a dinâmica do jogo.

Imaginação e criatividade são fundamentais para criar seu jogo e uma maneira de despertá-las é adicionando ou 

modificando regras de jogos conhecidos. Faça isso e verifique se a dinâmica do jogo melhora ou piora. Ter uma 

boa ideia pode exigir muito trabalho e, por isso, é importante confeccionar protótipos, testá-los com os colegas e 

ouvir as opiniões deles, anotando tudo o que for relevante para a produção.

A criatividade também deve permear as escolhas relacionadas ao design do jogo, como ser atrativo visualmente, 

ter ou não um tabuleiro, apresentar elementos com tamanhos adequados e bem organizados.

P:  Uma das escolhas que envolvem o design atrativo de tabuleiros é a congruência dos elementos e a simetria nas organiza-
ções. Os tamanhos e as disposições dos elementos de maneira condizente com o propósito de uso geram certo conforto 
visual e de utilização.

Não escreva  

no livro
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro.

4 JOGOS COM O FATOR SORTE

 NA ETAPA ANTERIOR, você conheceu alguns jogos 

nos quais a estratégia – ou seja, o conjunto de deci-

sões tomadas pelos jogadores – é determinante para 

alcançar a vitória. E você já sabe que a proposta de 

jogo que você vai construir como produto final deste 

projeto deve valorizar a estratégia.

Nesta etapa, vamos apresentar outra variável comum 

em jogos, o fator sorte, e analisar probabilisticamente 

como ele pode influenciar o resultado de cada jogo. Co-

nheça um pouco do assunto, mas mantenha em mente 

que seu jogo pode ter o fator sorte para direcionar al-

gumas etapas, mas não para definir o vencedor.

O modo mais comum de acrescentar o fator sorte em 

um jogo é fazendo uso do lançamento de dados ou do 

sorteio de cartas.

Antes de analisar a influência do fator sorte, vamos co-

nhecer um pouco a teoria da probabilidade, cujo início 

histórico está relacionado à análise de jogos de azar. 

Em um jogo de azar, ganhar ou perder depende exclusivamente de sorte, e não da habilidade e das estratégias 

dos jogadores. Alguns desses jogos envolvem apostas; cada jogador arrisca uma quantia no começo da parti-

da e, ao final, o ganhador fica com o dinheiro de todas elas.

O problema dos pontos consiste em dividir de maneira justa o dinheiro das apostas de um jogo de azar quan-

do ele precisa ser interrompido e é conhecida a pontuação de cada jogador naquele momento. Na atividade 

a seguir você vai explorar uma simulação desse problema.

Em um jogo, quando nos deparamos com momentos de decisão, precisamos fazer escolhas 

buscando sempre obter melhores resultados. Mas nem todos fazemos as mesmas escolhas 

em situações análogas.

A teoria dos jogos pode ser definida como a que estuda e modela matematicamente as 

estratégias de escolha. Sendo um ramo em ascensão na Matemática desde a década de 

1920, podemos destacar o importante papel desenvolvido pelo matemático estadunidense 

John Forbes Nash Jr. (1928-2015).

Para conhecer a história dele, recomendamos assistir ao filme estadunidense Uma mente 

brilhante (A beautiful mind).

PARA ASSISTIR

Pôster do filme Uma mente brilhante (A beautiful mind). Direção: Ron Howard. Produção: Brian Grazer 

e Ron Howard. Roteiro: Akira Goldsman. Cinematografia: Topher Osborn. Elenco: Russel Crowe, Jennifer 

Connelly, Ed Harris, Paul Bettany e outros. Imagine Entertainment, 2001. 1 filme (2 h 14 min).

Um dado é chamado de honesto, ou de não viciado, quando 

os resultados possíveis em um lançamento qualquer são 

equiprováveis (ou seja, as probabilidades são iguais). Assim, em 

um dado comum (de 6 faces) honesto, a probabilidade de obter 

cada face voltada para cima em um lançamento é 
1

6
. Em um 

baralho comum há 52 cartas, com 4 naipes. Assim, considerando 

que as cartas têm probabilidades iguais de serem escolhidas ao 

acaso, a probabilidade de cada uma delas é 
  1

52
.
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Carolina e Vinícius apostaram R$$ 10,00 cada um deles em um jogo de lança-

mento de um dado comum honesto. Nesse jogo, Carolina marca 1 ponto se a 

face voltada para cima for um número par e Vinícius marca 1 ponto se a face 

for ímpar. Quem obtiver primeiro 5 pontos fica com os R$$ 20,00.

Par: 
3

6
 ou 

1

2
; ímpar: 

3

6
 ou 

1

2
; 

resposta esperada: significa 
que Carolina e Vinícius têm a 
mesma probabilidade de ga-
nhar 1 ponto em cada rodada.

 Em quais possibilidades Carolina venceria? E Vinícius? Então, qual é a probabilidade de cada um deles vencer? 

Explique suas respostas.

d) Considerando as probabilidades que você calculou no item anterior, qual seria uma divisão justa dos R$ 20,00 das 

apostas? Justifique sua resposta.

 Considere ainda partidas do jogo entre Carolina e Vinícius. Podemos utilizar a notação de pares orde-

nados para representar a pontuação deles ao final de cada rodada. Por exemplo, quando Carolina tem 

1 ponto e Vinícius tem 3 pontos, a notação é (C1, V3).
a) Escreva todas as outras possibilidades de pontuação em que uma partida poderia ser interrompida. 

b) Em quais dessas possibilidades a divisão das apostas deveria ser de R$ 10,00 para cada um deles?

A divisão justa seria a proporcional às probabilidades de ganhar a partida. Assim, seriam 

R$ 15,00 reais para Carolina, pois 
3

4
 de 20 5 15, e R$ 5,00 para Vinícius, pois 

1

4
 de 20 5 5.

(C1, V1); (C2, V2); (C3, V3); (C4, V4), ou seja, em todas as possibilidades em que eles têm a mesma pontuação.

Possibilidade 1a rodada 2a rodada

1a Par Par

2a Par Ímpar

3a Ímpar Par

4a Ímpar Ímpar

Carolina tem 4 pontos e venceria se ocorresse a 1a ou a 2a possibilidades e também venceria com a 3a possibilidade, ou seja, bastaria 
para ela obter um número par na 1a ou na 2a rodada. Vinícius tem 3 pontos e venceria apenas se ocorresse a 4a possibilidade, ou 

 PORTFÓLIO

Retome os protótipos de jogo que você construiu nas etapas anteriores. Algum jogo tem o fator sorte? 

Considerando o que você estudou de jogos de azar, gostaria de incluir o fator sorte em alguns jogos? Se sim, 

descreva como será essa inclusão (lançamento de dados, sorteio de cartas ou outros) e faça alguns testes para 

verificar se o fator sorte funciona ou não. Nos testes, você pode utilizar elementos de sorte diferentes em uma 

mesma jogada e observar qual trará os melhores resultados pensando nos objetivos do jogo. Você também 

deve fazer os testes com públicos diferentes, assim obterá informações mais globais.

Se você decidir manter o fator sorte no jogo, registre qual será a influência dele durante a partida. 

Não escreva  

no livro

DADE
ATIVI
1616

(C0, V1); (C0, V2); (C0, V3); (C0, V4); (C1, V0); (C1, V1); (C1, V2); (C1, V3); (C1, V4); (C2, V0); (C2, V1); (C2, V2); (C2, V3); 
(C2, V4); (C3, V0); (C3, V1); (C3, V2); (C3, V3); (C3, V4); (C4, V0); (C4, V1); (C4, V2); (C4, V3); (C4, V4). 

seja, ele precisaria obter 2 resultados ímpares consecutivamente. Portanto, 

a probabilidade de Carolina vencer é 
3

4
 e a de Vinícius é 

1

4
.

Além do dado comum (6 faces, com a forma de um cubo) que é comumente 

usado em jogos de tabuleiro, existem muitos tipos de dados (com a forma de 

outros poliedros) que são usados em jogos de RPG, por exemplo.

 Suponha que a partida precisa ser interrompida quando Carolina tem 4 pontos e Vinícius tem 3 pontos. 

Como dividir de maneira justa os R$$ 20,00 das apostas? 

 Um modo de solucionar o problema é determinando a probabilidade de cada jogador vencer caso a 

partida não fosse interrompida.

a) Qual é a probabilidade de obter um número par no lançamento do dado desse jogo? E de obter um número ímpar? 

O que isso significa para o jogo?

b) Qual é o número mínimo de rodadas necessárias para encerrar a partida de Carolina e Vinícius? E qual é o nú-

mero máximo?

c) Podemos representar todos os resultados possíveis das próximas rodadas que garantem que haverá um vencedor. 

Número mínimo: 1 rodada, com Carolina sendo a vencedora; número máximo: 2 rodadas, com Carolina ou 
Vinícius sendo o vencedor dependendo dos resultados.
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 diferentes tipos de papel colorido, tinta e material para decoração;

 diversos materiais, de preferência reutilizáveis, para servir de peças para os jogos.

5 CONSTRUÇÃO DO JOGO E DIVULGAÇÃO

 NESTA ETAPA, você deve terminar a construção de seu jogo. Ao longo do projeto, você fez uma série de ati-

vidades que envolveram:

  o valor cultural dos jogos;

   a história e a cultura de alguns povos retratados em jogos, incluindo o jogo da onça, de tradição indígena brasileira;

   os hábitos, os costumes e as interações sociais que gostaria de representar em um jogo;

  as argumentações para explicar a lógica de alguns jogos;

  os registros e as análises de estratégias de jogadas;

  o fator sorte como influenciador de rodadas;

  a construção de protótipos de jogo. 

Criar um jogo é uma arte e, como toda arte, não existem fórmulas predefinidas. É muito parecido com um pro-

cesso de composição musical: às vezes, cria-se primeiro a letra e depois a melodia, às vezes é o contrário. Assim, 

você pode primeiro pensar na história do jogo e depois desenvolver uma dinâmica adequada ou vice-versa. 

PRODUTO FINAL

Reflita sobre as atividades e os jogos de que você participou e consulte os registros que fez no portfólio. Em 

seguida, escolha entre os diversos protótipos que você construiu o que dará início a seu jogo. 

Outras decisões e cuidados devem ser tomados para a finalização do protótipo de seu jogo. Veja alguns deles 

e faça os devidos registros das escolhas para seu jogo.

COMO FAZER

1.  O público-alvo e a faixa etária para o qual o jogo se destina devem estar bem definidos.

2.  O objetivo do jogo deve ser único e estar claro para todos.

3.  As regras devem ser simples e de fácil compreensão. Elas devem descrever o número de jogadores (exato, 

mínimo ou máximo), a forma de pontuação, o gerenciamento das rodadas (todos jogam ao mesmo tempo ou 

jogam em determinada ordem), as ações possíveis de cada jogador, e assim por diante. 

4.  A dinâmica do jogo deve valorizar a estratégia, privilegiando quem tomou as melhores decisões durante a 

partida, e não deve considerar apenas o fator sorte.

5.  O jogo deve ser divertido, competitivo e também inclusivo (isto é, todos os jogadores permanecem até o fim da partida).

6.  O visual estético do jogo deve ser atrativo para o público-alvo, e os materiais que o compõem devem ter bom 

acabamento e durabilidade.

7.  O tempo de uma partida não pode ser excessivo. Uma sugestão é que nenhuma proposta dure mais do que 

30 minutos. 
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Depois que você definir todas as características de seu jogo, verifique se o protótipo está atualizado e condi-

zente com as decisões tomadas. Se necessário, faça os respectivos ajustes.

Agora, com os colegas da turma, conversem com o professor e com a coordenação e a direção escolar para 

decidir qual é a melhor maneira de divulgar os jogos construídos pela turma. Escolham também um espaço 

da escola que possa receber as pessoas e promover a interação do público-alvo com os jogos, e definam como 

as pessoas da comunidade escolar receberão o convite para conhecer e aproveitar esse espaço. 

Uma excelente alternativa é a produção de kits (caixas) com os jogos que vocês criaram e com os que conheceram 

ao longo deste projeto. Por exemplo, cada kit pode conter os modelos dos jogos que vocês construíram como pro-

duto final e um exemplar do jogo da onça, do pentalfa, do pong hau k’i, do jogo da borboleta e do kalah. 

Definam coletivamente como você e os colegas vão se organizar para a construção dos kits. Por exemplo, a 

turma pode ser dividida em grupos e cada grupo fica responsável pela finalização de um tipo de jogo ou de um 

kit. Porém, mesmo com essa organização, é importante que todos estejam preparados para explicar as regras 

e fazer a monitoria no momento em que os convidados estiverem jogando. 

Sejam criativos, deixem os jogos bonitos e atraentes para o público decorando os tabuleiros e as peças com 

tintas, recortes de papéis coloridos (você pode reutilizar folhas de jornais ou revistas), entre outros materiais 

disponíveis para decoração. Sempre que possível, utilize materiais reutilizáveis também nessa etapa. Mas aten-

ção: não utilize materiais cortantes, tóxicos ou que possam causar um acidente. Na dúvida, consulte o professor. 

Para cada kit, escreva um manual de apresentação com as regras e os resumos históricos de cada jogo. 

Caso haja diferentes regras para um jogo, escolha a mais simples para compreensão e assimilação inicial 

dos participantes.

Os kits devem estar disponíveis no local onde será feita a interação cultural e, se a proposta do projeto puder 

ser ampliada, eles podem ser distribuídos em outras escolas ou lugares a que a comunidade escolar tenha 

acesso para interação. 

 PORTFÓLIO

Após algumas experimentações dos convidados com os jogos que vocês disponibilizaram no espaço de interação 

da escola, registre como foi a experiência de divulgar os jogos e destaque os aspectos que você achou mais 

interessantes. Cite também como as pessoas interagiram com o jogo que você construiu, se elas já conheciam 

algum dos jogos e como elas se sentiram com as partidas que vivenciaram.

Exemplos de protótipos de jogos de materiais reutilizáveis.
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AVALIAÇÃO
 Registre qual é sua avaliação deste projeto. Utilize as questões a seguir para refletir sobre ele.

1. Você acredita que os jogos que envolvem estratégias contribuem para o desenvolvimento de competências e 

habilidades matemáticas? Por quê? 

2. Quais jogos você achou mais interessante? Por quê?

3. Você já tinha construído jogos com materiais reutilizáveis? Conte um pouco dessa experiência.

4. Você gostou do jogo que construiu como produto final? Por quê? 

5. Como foi explicar o projeto e jogar com a comunidade escolar?

6. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

7. Como o projeto ajudou você a ampliar seus conhecimentos?

8. Se você pudesse mudar alguma etapa ou expandir o projeto, então o que faria? 

 Registre a avaliação das atitudes que você teve no decorrer da execução deste projeto. Utilize as questões 

a seguir para refletir sobre isso.

1. Você participou ativamente de todas as etapas do projeto?

2. Você agiu sempre com respeito com as outras pessoas em todas as etapas do projeto?

3. Você colaborou com a produção do produto final e com a apresentação para a comunidade escolar?

 Agora, avalie a colaboração e a postura do professor e a participação dos colegas com quem você intera-

giu nas etapas do projeto. Registre utilizando como referência as questões a seguir.

1. Os colegas tiveram interesse ao participar das partidas dos jogos apresentados em todas as etapas do projeto?

2. Tanto o professor como os colegas agiram sempre com respeito aos demais?

3. Todos os estudantes da turma colaboraram com a produção e a divulgação do produto final?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Não escreva 

no livro

Os variados tipos de avaliação oferecem diferentes ferramentas para mensurar conteúdos 

atitudinais e conteúdos procedimentais. Na avaliação 360, por exemplo, cada pessoa se 

autoavalia, avalia todas as pessoas envolvidas no processo e é avaliada também por todas 

elas, como é proposto nesta página.
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2
PROJETO

PROTAGONISMO JUVENIL 

O LUGAR EM 

QUE VIVEMOS

Vista aérea de Boa Vista (RR). Foto de 2019.
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Boa Vista, município de Roraima 

que aparece na foto, teve a cidade 

completamente remodelada na 

década de 1940 pelo engenheiro 

civil conhecido como dr. Darcy. 

Antes disso, a cidade crescia sem 

nenhum tipo de planejamento. 

Assim, em 1944, com o auxílio de 

políticas públicas, foi desenvol-

vido um projeto inspirado na ar-

quitetura europeia e na primeira 

cidade planejada do país, Belo Ho-

rizonte, em Minas Gerais.

As principais ruas e avenidas de 

Boa Vista passaram a convergir 

para a Praça do Centro Cívico Joa-

quim Nabuco, que é o centro do 

poder na cidade. Apesar do pe-

queno número de automóveis na 

época da remodelação da cidade, 

é possível verificar que no projeto 

foram previstas ruas largas, permi-

tindo um fluxo grande de carros, 

pensando no provável aumento 

do número de veículos no futuro. 

Além disso, toda a estrutura de 

esgoto, distribuição de energia 

elétrica e água foi pensada para 

abastecer de maneira satisfatória 

o município mesmo com um au-

mento da população.

Ao longo deste projeto vamos estu-

dar alguns problemas municipais 

e pensar em soluções que possam 

ser aplicadas na comunidade esco-

lar (estudantes, professores demais 

funcionários da escola e familiares 

ou responsáveis pelos estudantes) 

ou propostas à prefeitura do muni-

cípio em que você vive.

O QUE É PROTAGONISMO JUVENIL?
É a participação ativa e propositiva do jovem em todas as 

etapas de projetos que contribuam para o desenvolvimento 

individual e coletivo na escola, na residência, no bairro e até 

mesmo na sociedade como um todo. Essas atividades podem 

ser, por exemplo, manifestações artísticas, propostas de 

intervenção pública, campanhas e movimentos coletivos.

Como você mudaria a região 
onde você mora para que ela se 
tornasse um lugar melhor?
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 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar o 

portfólio! Veja mais informações 

sobre ele na página 6.

OBJETIVOS

 

Aprender a diferença entre município e cidade. 

  

Analisar e discutir aspectos de problemas que ocorrem em 

regiões urbanas e em regiões rurais.

 

Aprender quais são os níveis de governo no Brasil.

  

Compreender quais são as responsabilidades de cada nível de 

governo.

  

Criar proposta de soluções para problemas identificados na 

região onde você mora.

  

Apresentar e divulgar essa proposta para a comunidade escolar.

JUSTIFICATIVA

 PARA QUE você possa identificar problemas no município em que vive e propor soluções, primeiro preci-

sa compreender a diferença entre município e cidade, refletir sobre os problemas que as regiões urbanas e 

rurais apresentam e conhecer os níveis de governo no Brasil e as responsabilidades de cada um deles. De 

posse desses conhecimentos, você pode ouvir a comunidade escolar a fim de levantar propostas, analisá-las 

e, como produto final, sugerir soluções para esses problemas.

PRODUTO FINAL

  Apresentar uma proposta de solução de um problema da comunidade.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – O lugar onde moro

 Etapa 2 – Explorando problemas de municípios

 Etapa 3 – A estrutura pública

 Etapa 4 – Proposta de soluções

 Avaliação

Comunidade:   população 

que frequenta ou vive em 

determinado lugar ou região, 

geralmente ligada por 

interesses comuns.

P:  Apresentamos no quadro acima as competências gerais da Educação Básica 
que são trabalhadas neste projeto, bem como as competências específicas e as 
habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias e as habilidades de outras 
áreas do conhecimento que são favorecidas no decorrer deste projeto.

Competências gerais: CG03, CG04, 

CG05, CG07, CG08.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias:

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03,  

CEMAT04.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT101, 

EM13MAT104, EM13MAT201, 

EM13MAT314, EM13MAT406.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG101, 

EM13LGG102, EM13LGG104, 

EM13LGG303, EM13LGG402, 

EM13CNT310, EM13CHS106.

A BNCC NESTE PROJETO

COMO SERÁ O PROJETO?
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro.

1 O LUGAR ONDE MORO

 NESTA ETAPA você vai conhecer alguns problemas que ocorrem em municípios. Os municípios podem ser 

formados por áreas urbanas e áreas rurais. Tanto as áreas rurais como as áreas urbanas, também chamadas de 

cidades, apresentam problemas, muitas vezes em comum, que podem ter soluções locais ou globais. Assim, você 

terá a oportunidade de refletir sobre alguns desses problemas e conjecturar a respeito de quem deve tomar 

atitudes para solucioná-los.

Leia a notícia a seguir, que relata um problema muito comum em alguns centros urbanos do país.

Chuva forte causa deslizamentos, morte e deixa o Rio em estágio de crise

Bombeiros buscam por 3 crianças que teriam sido soterradas. Prefeitura recomenda que população 

fique em lugar seguro após acionar 39 sirenes. Escolas suspenderam aulas na terça

Pelo menos uma pessoa morreu durante um forte temporal que causou deslizamentos, alagou ruas, derrubou 

árvores e destruiu carros em vários bairros do Rio [de Janeiro] nesta segunda-feira (8) [de abril de 2019].

Segundo o comando do 23o Batalhão de Polícia Militar (Leblon), o corpo de um homem foi achado na Gávea, 

Zona Sul, debaixo de um carro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo testemunhas, o homem 

morreu afogado ao cair de moto e ser arrastado pela água que descia da Avenida Marquês de São Vicente, uma 

das principais do bairro.

Bombeiros também registraram um deslizamento de terra no Morro da Babilônia, no Leme. De acordo com a 

corporação, três crianças e uma mulher foram soterradas. Ela teria sido atendida por policiais da UPP [Unidade 

de Polícia Pacificadora], e as buscas pelas crianças seguem na região.

Estágio de crise

A cidade entrou em estágio de atenção às 18 h 35. Às 20 h 55, passou para o estágio de crise – o mais grave 

de três níveis de risco, segundo o Alerta Rio, sistema da prefeitura.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais chuvas fortes com trovoadas até as 10 h de terça-feira 

(9). A prefeitura recomenda que a população somente se desloque “em caso de extrema necessidade”.

Prefeito pede para evitar Zona Sul

[O] prefeito Marcelo Crivella disse que a chuva foi “atípica” e a Zona Sul foi a região mais atingida.

O prefeito, que se reuniu com secretários no Centro de Operações, disse que órgãos da prefeitura vão atuar 

durante toda a madrugada [para] liberar as regiões com maiores problemas.

Crivella pediu ainda que a população evite ir até a Zona Sul da cidade nesta terça. O prefeito informou 

ainda que a avenida Niemeyer, fechada após o temporal e a queda de novo trecho da ciclovia, deve seguir 

interditada. [...]

“Essa é uma chuva completamente atípica. A gente sempre tem previsão de chuva forte, mas não assim com 

esse dobro de intensidade que é a média do mês de abril inteiro”, disse o prefeito.
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Em quatro horas, choveu mais no Rio do que nos dias 6 e 7 de fevereiro, quando seis pessoas morreram em con-

sequência do temporal. Trinta e nove sirenes foram acionadas em pelo menos 20 comunidades. Não há informação 

sobre feridos. A Defesa Civil informou em entrevista [...] que foram feitas mais de 1,7 mil ocorrências.

No Jardim Botânico, Zona Sul, o bairro mais afetado, choveu em 4 horas 36% mais do que o esperado para o 

mês abril [...]. O alagamento formou “rios” com forte correnteza descendo por vias como as ruas Pacheco Leão 

e Lopes Quintas. Vídeos mostram carros arrastados e parados uns em cima dos outros [...].

Chuva forma cachoeira na saída do túnel Rebouças

Segundo o Alerta Rio, os núcleos de chuva se espalharam por diferentes pontos do município, principalmente 

no entorno do Maciço de Tijuca. Há previsão de mais chuva forte na Zona Sul, na Grande Tijuca e em pontos 

da Barra da Tijuca durante a noite e a madrugada [...].

Aulas suspensas

A rede municipal de ensino informou que as aulas desta terça-feira estão canceladas. Escolas particulares e 

universidades, como a PUC-Rio, também divulgaram que não terão aulas [...].

Sirenes

Trinta e nove sirenes foram acionadas em 20 comunidades:

• Andaraí

• Arrelia

• Borel

• Cabritos

• Cantagalo

• Escondidinho

• Formiga

• Jamelão

• Ladeira dos Tabajaras

• Nova Divineia

• Paula Ramos

• Pavão-Pavãozinho

• Prazeres

• Rio das Pedras

• Santa Marta

• Sumaré

• Vila Elza

• Rocinha

• Santa Alexandrina

• Vidigal
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Carros debaixo d’água 

na rua Jardim Botânico 

(RJ). Foto de 2019.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de risco de pancadas 

de chuva forte a moderada e com trovoadas entre esta segunda-feira e a manhã desta 

terça-feira (9). A temperatura máxima registrada nesta segunda chegou a 34,2 °C, na 

Vila Militar.

Recomendações

O estágio de crise é o terceiro nível em uma escala de três e significa “previsão de 

chuva forte, ocasionalmente muito forte nas próximas horas, podendo causar múltiplos 

alagamentos e deslizamentos, e transtornos generalizados em uma ou mais regiões da 

cidade”. Nesta situação as equipes emergenciais da prefeitura já estão atuando.

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

• os habitantes das áreas de risco devem se deslocar imediatamente para locais seguros;

• os moradores de áreas de encostas devem ficar atentos para indícios de ameaças 

de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros;

• as pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o 

cancelamento do alerta;

• as vias urbanas que atravessam os maciços montanhosos da cidade e as áreas 

inundáveis devem ser evitadas;

• evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a 

transbordamentos;

• em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo 

a árvores, redes de distribuição de energia elétrica ou em áreas descampadas;

• se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 

(Defesa Civil) ou 1746 (Central de Atendimento da Prefeitura).

Chuva na Baixada, São Gonçalo e Zona Norte

Os núcleos de chuva começaram a se deslocar pela Baía de Guanabara no início da tarde. Na ilha do Gover-

nador, onde começou a chover de forma moderada a partir das 15h. Houve acúmulo de água na rua Marquês 

de Muritiba, no Cocotá. Também houve registro de chuva na Penha.

Em Magé, choveu forte e alguns bairros ficaram alagados. Em São Gonçalo, ruas próximas do bairro do Co-

lubandê ficaram alagadas e os motoristas tiveram dificuldades para passar. O temporal causou alagamento em 

Duque de Caxias, na pista sentido Juiz de Fora, na altura Reduc. A concessionária informou que o trecho tinha 

2 quilômetros de retenção por volta das 16h.

Rios elevados e alerta da Defesa Civil

A mudança do tempo acontece devido à influência de ventos em altos níveis da atmosfera, em conjunto com 

um sistema de baixa pressão no oceano.

Em alguns municípios existe a previsão de elevação dos rios, segundo o Inea [Instituto Estadual do Ambiente]: 

Magé, Silva Jardim, Nova Iguaçu, Belford Roxo.

A Defesa Civil recomenda que a população faça o cadastramento no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. 

Basta enviar o CEP de casa para o no 40199, por mensagem de texto. O serviço é gratuito.

G1 RIO, TV GLOBO E GLOBONEWS. Chuva forte causa deslizamentos, morte e deixa o Rio em estágio de crise. Rio de Janeiro, 8 abr. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/08/tempo-muda-no-rio-com-previsao-de-chuva-raios-e-ventos.ghtml.  

Acesso em: 27 dez. 2019.
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Agora, leia uma notícia sobre um problema enfrentado pelas pessoas que moram na zona rural de Mato Grosso.

Brigada Voluntária de Combate a Incêndios na Zona Rural será 
implementada em Chapada

A Brigada será instituída no Projeto de Assentamento Quilombo para prevenção e combate a 

incêndios no período de seca

Uma Brigada Voluntária de Combate a Incêndios na Zona Rural será implantada em Chapada dos Guimarães 

[MT]. A ação é uma parceria do Comitê Estadual de Gestão do Fogo e do Fórum Territorial de Segurança Ali-

mentar e nutricional da Baixada Cuiabana com o apoio da prefeitura do município.

A Associação Projeto de Assentamento Quilombo, da Zona Rural de Chapada de Guimarães, procurou representantes 

do Fórum para falar sobre a necessidade de apoio para resolver o problema do fogo no período de seca na região.

“Nos reunimos uma vez por mês para discutir necessidades de desenvolvimento sustentável de agricultores 

familiares. Dessa forma, junto com o Comitê de Gestão do Fogo, procuramos a prefeitura de Chapada dos 

Guimarães para levar a solicitação do Assentamento Quilombo”, explicou a professora Josita Priante, membro 

do Fórum Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional da Baixada Cuiabana.

Foto de queimada em zona rural de Mato Grosso. Foto de 2019.
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Na reunião com a prefeitura, o 2o tenente bombeiro militar Creison Silva expôs a necessidade de se formar 

voluntários para agir na prevenção e combate ao fogo. A capacitação de voluntários é realizada com apoio do 

Ministério Público e de outras parcerias por meio de Cooperação Técnica.

“Essa capacitação é importante para agirmos de forma conjunta e diminuir os prejuízos tanto aos agricultores, 

que não encontram recursos para reparação das perdas, como para a economia do município. Desta forma 

Chapada [dos Guimarães], a exemplo de outros municípios, poderá reduzir muito o número de incêndios”, 

explicou o represente do Comitê Estadual de Gestão do Fogo.

Luiz Paulo Siqueira, da prefeitura de Chapada dos Guimarães, aprovou a proposta e destacou que irá sugerir 

a formação de uma comissão para acompanhamento do projeto e para viabilizar a capacitação e estruturação 

da Brigada Voluntária Rural na Região do PA Quilombo. “É uma resolução para alguns dos problemas do mu-

nicípio, pois são ações sustentáveis que podem servir de exemplo para outras cidades da baixada cuiabana”.

Também participaram da reunião membros de associações e cooperativas, grupos de economia solidárias, re-

presentantes do Sicredi [Sistema de Crédito Cooperativo], professores da UFMT [Universidade Federal do Mato 

Grosso], estudantes bolsistas de projetos e representantes da zona rural e urbana de Chapada dos Guimarães.

CIRCUITO MATO GROSSO. Brigada Voluntária de Combate a Incêndios na Zona Rural será implementada em Chapada. Jornal Circuito Mato 

Grosso. [S. l.], 24 dez. 2019. Disponível em: http://circuitomt.com.br/editorias/cidades/148346--brigada-voluntaria-de-combate-a-incendios-na-

zona-rural-sera-implementada-em-chapada.html. Acesso em: 30 dez. 2019.

 PORTFÓLIO

Com os colegas, pensem em problemas que ocorrem no bairro ou no 

município em que vivem e que fazem parte do cotidiano de vocês.

Façam uma lista com todos os problemas apontados, conversem 

um pouco sobre as características de cada um deles e como eles 

impactam nas atividades do cotidiano. Resposta pessoal.

 Conversem sobre as leituras realizadas e respondam às perguntas.

a) Vocês já vivenciaram ou conhecem alguém que precisou lidar com proble-

mas como os descritos? Descrevam um desses problemas.

b) Qual foi a solução encontrada para lidar com o problema que vocês iden-

tificaram no item a? Ela envolveu outras instâncias, como a associação 

do bairro ou a prefeitura?

c) Citem algumas atitudes de prevenção que podemos ter para evitar pro-

blemas como os descritos nas notícias.

d) Nas 2 notícias é possível perceber que atitudes em busca de solucionar 

ou amenizar os problemas foram providenciadas. Quem foi o responsá-

vel por esses movimentos em ambos os casos?

e) Quem vocês acreditam que pode ser responsabilizado por problemas 

como esses que aparecem nas notícias? E quem precisa tomar atitudes 

para solucionar os problemas?

 Os telefones de emergência 193 e 199, citados no primeiro texto, são 

nacionais, enquanto o telefone 1746 é exclusivo da Central de Aten-

dimento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Você sabe se existe alguma 

central de atendimento análoga na cidade onde você mora? Se sim, 

qual é o número dela? 

Resposta pessoal.

Respostas pessoais.

Exemplo de resposta: Não jogar lixo nas ruas e nos bueiros e não jogar objetos que possam causar incêndios em matas secas.

Respostas pessoais. 

Respostas pessoais.
P: Se necessário, os estudantes podem pesquisar 

essa informação.

DADE
ATIVI

11
Não escreva  

no livro

A maior parte das atitudes noticiadas foi tomada pela 
prefeitura ou por autoridades, como os bombeiros 
e a polícia.

P:   Espera-se que os estudantes percebam que tanto a população quanto 
os órgãos governamentais podem ser responsabilizados pelos problemas, depen-
dendo da situação, e que os órgãos envolvidos na resolução de um problema variam 
de acordo com o tipo de problema; contudo, quando consideramos problemas que 
envolvem a sociedade como um todo, geralmente é preciso acionar o poder público.
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 NESTA ETAPA você vai conhecer e compreender aspectos de problemas que ocorrem em regiões urbanas e em 

regiões rurais. Você vai ver conceitos que podem ajudar na análise e na solução dos problemas que ocorrem no 

bairro ou no município em que vive. Ao olhar para soluções que já existem, fica mais fácil pensar em novas solu-

ções ou adaptar as que já existem para um problema que está em um contexto diferente.

Foto de ciclistas em Copenhague, na Dinamarca.

PROBLEMA 1

Leia o texto a seguir, que mostra como algumas cidades do mundo resolveram os problemas de mobilidade 

urbana; esse tipo de problema também afeta muitas cidades brasileiras.

Sete cidades no mundo que são modelos de mobilidade urbana

É possível encontrar soluções para um transporte público eficaz? 
Veja exemplos que deram certo

Imagine morar em uma cidade onde existem mais bicicletas do que pessoas? Em Amsterdã, na Holanda, as 

bikes não são apenas maioria, como também tem prioridade no trânsito: boa parte da população se locomove 

diariamente pelas ciclovias, e os ônibus e outros veículos param para dar passagem aos ciclistas. O estímulo 

ao transporte não motorizado é um dos traços que caracteriza as melhores cidades do mundo em mobilidade. 

Além disso, a implantação de sistemas que priorizam a integração entre os modais faz com que o trânsito seja 

mais fluido e prático, com conexões reais entre os diferentes meios de transporte. Elencamos sete cidades do 

mundo reconhecidas pela eficiência nessa área. [...]

Copenhague, na Dinamarca

Mundialmente famosa por sua cultura de valorização da bicicleta, a capital da Dinamarca é considerada a melhor 

cidade do mundo para quem utiliza as bikes como meio de transporte. 

EXPLORANDO PROBLEMAS DE MUNICÍPIOS2

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

  planilha eletrônica.

S
e
rg

e
j 
O

n
y
s
h
k
o
/S

h
u
tt

e
rs

to
ck

Modal:   nessa situação, meio 

de transporte.
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A mobilidade urbana é garantida pelo fácil deslocamento dos moradores pelas vias de acesso às regiões centrais. Os 

números ajudam a entender o cenário: 50% dos habitantes deslocam-se diariamente de bicicleta para ir trabalhar ou 

estudar, e 63% dos membros do parlamento dinamarquês também. Aliado ao uso das bikes, Copenhague oferece 

outros exemplos de projetos bem-sucedidos que ajudam a melhorar o deslocamento pela cidade. O sistema de 

sinais de tráfego inteligentes, por exemplo, consegue identificar a aproximação de veículos na rodovia (sejam eles 

bicicletas, carros, sejam ônibus). O sinal detecta quantos ciclistas estão se aproximando do cruzamento. Se há um 

grupo muito grande, permanece aberto por um tempo maior para permitir que todos cruzem a rodovia. Assim, é 

capaz de organizar melhor o fluxo.

Berlim, na Alemanha

A diversidade de modais disponíveis e a facilidade de 

acesso é a principal característica da mobilidade urba-

na em Berlim. Lá, trens, ônibus, metrôs, carros e bici-

cletas circulam em harmonia. Os moradores da capital 

alemã fazem, em média, 3,5 viagens por dia, e a taxa 

de tráfego de pedestres é semelhante à taxa de tráfe-

go de automóveis. Cerca de 13% das rotas são feitas 

de bicicleta, e a preferência pelo transporte público 

aumenta a cada ano. Entre 2001 e 2011, o número de 

usuários do transporte público cresceu mais de 20%. 

Em 2014, foram mais de 978 milhões de passageiros.

Um dos componentes importantes das políticas pú-

blicas de Berlim para o transporte tem sido o plane-

jamento das vias para bicicleta e pedestres. A cidade 

construiu mais de 1 000 quilômetros de ciclovias e 

o número de ciclistas aumentou mais de 40% entre 

2004 e 2012. Em média, moradores de Berlim andam 

ou pedalam em 40% das suas viagens. Outra importante iniciativa da cidade alemã são os projetos de carros 

elétricos. Desde 2012, Berlim tem investido na tecnologia, e conta com 7,9 mil veículos elétricos, e mais de 

500 estações de carga de energia espalhadas pela cidade.

Hong Kong

Principal centro de negócios e turismo da Ásia, Hong Kong conta com um dos sistemas de mobilidade urbana 

mais bem organizados e eficientes do continente. Por dia, são aproximadamente 12,6 milhões de viagens feitas 

de transporte público. O que faz os deslocamentos serem eficientes é o sistema MTR (Mass Transit Railway), 

reconhecido como um dos mais eficazes do mundo. Espécie de linha de trem super-rápida, serve às áreas 

urbanizadas de Hong Kong e localidades próximas, sendo o meio de transporte mais popular da região, 

com cerca de 5 milhões de viagens diárias. O MTR tem aproximadamente 218,2 quilômetros de extensão, 

com 159 estações. A eficiência 

no tempo dos trajetos também 

conta pontos para a cidade: esti-

mativas apontam que os trechos 

são feitos dentro do horário esti-

mado em 99% dos casos.

Foto de uma rua de Berlim, na Alemanha.

Foto de trem em Hong 

Kong, na China.
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Amsterdã, na Holanda

Amsterdã também é reconhecida pela grande quantidade de bi-

cicletas. Mais da metade (58%) dos moradores da cidade utilizam 

esse modal para se locomover diariamente. A estimativa é de 

que existem 880 mil bicicletas e cerca de 800 mil habitantes, 

ou seja, mais bikes do que pessoas. O plano de mobilidade ur-

bana dá prioridade aos pedestres e ciclistas, especialmente nas 

regiões centrais. Estacionamentos de bicicleta adicionais estão 

sendo criados, além de melhorias no acesso a conexões entre os 

aeroportos e regiões mais movimentadas. O distrito de Zuidas, 

por exemplo, conhecido por ser a região “de negócios”, está a 

apenas seis minutos de trem do aeroporto de Schiphol.

Hoje, o transporte público local oferece diversos modais diferen-

tes de locomoção: trem, metrô, bondes elétricos, ônibus urbanos 

e regionais, barcos do tipo ferries (que também comportam ci-

clistas), centrais de táxi e os chamados comboios de alta veloci-

dade, os Thalys, consórcio de ferrovias entre França, Bélgica e 

Holanda que têm rotas entre Paris, Bruxelas e Amsterdã.

Zurique, na Suíça

Maior cidade da Suíça, com 415 mil habitantes, Zurique conta com um eficiente sistema [de] transporte público 

que dispensa o uso de carros, a opção da maioria da população. A cidade pode ser facilmente percorrida a pé ou 

utilizando os dois modais mais comuns: ônibus e trams, espécie de bonde sobre trilhos, um trem urbano. Uma 

das características da cidade é a eficiência em mobilidade: a cada 300 metros é possível encontrar um ponto de 

ônibus ou de tram. O sistema de bilhetagem de Zurique é semelhante ao de Londres: você pode adquirir passes 

diários para trafegar em diversas zonas, ou ainda outra modalidade que dá acesso a viagens ilimitadas durante  

24 horas em determinadas áreas. Parte do reconhecimento de Zurique como modelo de mobilidade urbana está 

também nos planos de investimento do setor, lançados em 2012. A estratégia da cidade está centrada na expansão 

da rede de transporte público e na construção de linhas adicionais. Outras medidas para melhorar a sustentabili-

dade do sistema são a troca de ônibus a diesel por ônibus elétricos, e o investimento em ciclovias.

Foto de ciclista em Amsterdã, nos Países Baixos.

Foto de um tram em Zurique, na Suíça.

P: Comente com os alunos que a reportagem refere-se à Holanda como um país, 
mas, na verdade, a Holanda é uma região que faz parte do reino dos Países 
Baixos. Neste caso, o mais indicado seria dizer Amsterdã, nos Países Baixos.
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Cambridge, no Reino Unido

Situado a cerca de 80 quilômetros de Londres, o condado de 

Cambridge tornou-se modelo de mobilidade urbana depois da 

implantação do sistema de transporte coletivo conhecido como 

BHLS (Bus with High Level of Service, que significa “Ônibus 

com Alto Nível de Serviço”), ou The Bushway. Instalados em 

2011, os veículos desse tipo se diferenciam dos ônibus comuns 

por serem mais velozes e seguros. Construído no percurso de 

uma antiga ferrovia desativada, o modelo tem um sistema co-

nhecido como “guided bushway”. O veículo é guiado por ro-

das de aproximação nas faixas exclusivas, o que permite que 

ele trafegue em velocidades com segurança. Além disso, foi 

construído de modo que os ciclistas possam utilizar ciclovias 

laterais ao seu trajeto. Nas principais estações, há locais para 

guardar a bicicleta e também estacionamentos para veículos, 

para quem quiser deixar o carro estacionado e seguir seu tra-

jeto pelo BHLS. A infraestrutura oferece alta acessibilidade em todas as estações, o piso é nivelado à plataforma de 

embarque. Em horários de pico, a frequência é de um ônibus a cada 5 minutos.

EM MOVIMENTO. Sete cidades no mundo que são modelos de mobilidade urbana. Rio de Janeiro, 9 fev. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/

especial-publicitario/em-movimento/noticia/sete-cidades-no-mundo-que-sao-modelos-de-mobilidade-urbana.ghtml. Acesso em: 6 jan. 2020.

Londres, no Reino Unido

A capital da Inglaterra é uma cidade pioneira em mobilidade: implantou o primeiro túnel submarino, o primeiro 

aeroporto internacional e a primeira rede ferroviária subterrânea do mundo, o London Underground, conhecido 

como The Tube. Hoje, o sistema de transporte da ci-

dade é referência mundial por integrar metrô, trem, 

ônibus, bicicleta e táxis. O metrô de Londres tem mais 

de 400 quilômetros de extensão, e transporta cerca de 

1,1 bilhão de passageiros por ano. A peça-chave desse 

sistema integrado são os Oyster Card, outra referência 

criada por Londres. O sistema de bilhetagem eletrô-

nica permite que os moradores acessem os diferentes 

tipos de transporte com apenas um cartão. O Oyster 

dá acesso ao metrô, ônibus, trens e aos barcos que 

sobem e descem o rio Tâmisa. Em 2010, Londres lan-

çou seu sistema de bikes públicas para aluguel, e hoje 

já conta com 6 mil bicicletas. Outra iniciativa adotada 

pela cidade foi o pedágio de congestionamento, que 

restringe a circulação de carros no centro. O objetivo 

é estimular o uso do transporte público e reduzir as 

emissões de carbono pelos veículos.

Foto de ônibus em Cambridge, no Reino Unido.

Foto de ônibus em Londres, no Reino Unido.

 Conversem sobre mobilidade urbana e sobre as soluções encontradas para resolver esse problema. Em 

seguida, respondam às perguntas.

a) A mobilidade urbana é um problema no município onde vocês residem?

b) Entre as soluções apresentadas para as 7 cidades citadas no texto, qual vocês acreditam que poderia ser implan-

tada no município em que vivem? 

c) Qual órgão público vocês acreditam que tem a responsabilidade de tomar atitudes para resolver os problemas de 

mobilidade urbana? 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
P:  Espera-se que os alunos respondam que a responsabilidade é de órgãos públicos 

municipais e estaduais.

DADE
ATIVI

22
Não escreva  

no livro
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PROBLEMA 2

Leia a notícia a seguir.

Pesquisa aponta crescimento de cidades com coleta seletiva

Eram 443 em 2010 e passaram a 1 227 em 2018, mas 78% dos municípios não têm iniciativa 

desse tipo

Pesquisa realizada pelo Compromisso Empresarial pela Reciclagem (Cempre) mostra o aumento do número 

de cidades com iniciativas de coleta seletiva. No ano que começou a ser realizado o levantamento, em 1994, 

eram apenas 81 cidades com algum sistema dedicado a este fim. Em 2010, ano da aprovação da Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, a PNRS, eram 443. Em 2018, são 1 227, o que representa 22% das cidades 

brasileiras.

O crescimento é significativo, mas nas 1 227 cidades que entram nesse levantamento a coleta não necessaria-

mente atinge todo o território e todos os moradores.

A concentração dos programas municipais de coleta seletiva permanece nas regiões Sudeste e Sul do país. 

Do total de municípios brasileiros que realizam esse serviço, 87% está situado nessas regiões: 416 e 337, 

respectivamente. No Nordeste são apenas 97 cidades com [coleta] seletiva, no Centro-Oeste, 62, e, na região 

Norte, só 15.

Mesmo com o avanço do número de cidades, 78% do total dos municípios brasileiros não têm nenhum tipo de 

organização e recebimento de materiais recicláveis.

A pesquisa é feita pela Ciclosoft há 24 anos [e] reúne informações sobre a [coleta] seletiva desenvolvida 

pelas prefeituras, apresentando dados sobre composição do lixo reciclável, custos de operação, participa-

ção de cooperativas de catadores e parcela da população atendida. É nacional e realizada a cada 2 anos, 

através de envio de questionário às prefeituras 

e visitas técnicas.

Além do crescimento do número de cidades com 

algum tipo de [coleta] seletiva, a pesquisa deta-

lha a forma da coleta. Em 50% das cidades, coo-

perativas de catadores participam da coleta. Em 

39% das cidades, a prefeitura é a responsável e, 

em 36%, a coleta está a cargo de empresa priva-

da. As formas podem coexistir.

A pesquisa também revela a composição dos 

resíduos da coleta seletiva. O dado mais pre-

ocupante é que a maior fração do que é cole-

tado, 26%, é de rejeito, aquilo que não serve 

para reciclagem. Depois vêm 22% de papéis 

e papelões, 13% de plásticos, 12% de alumí-

nio, 10% de metais ferrosos, 9% de vidros, 3% 

de eletrônicos, 3% de outros materiais e 2% de 

embalagens longa vida.

Separação de plástico em uma empresa de 

reciclagem em Itatiba (SP). Foto de 2018.
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Taxa de reciclagem

“Apesar de ainda termos muito o que fazer, quando olhamos a situação política e econômica do país, o resul-

tado é muito positivo. Com a primeira fase do Acordo Setorial das Embalagens, conseguimos aumentar muito 

a reciclagem”, diz Victor Bicca Neto, presidente do Cempre.

De acordo com o relatório divulgado pelo Cempre no último dia 5 [de dezembro de 2018], as taxas de recupe-

ração do material reciclável são altas: a do alumínio é de 97,7%, seguida pelo papel, com 66,2% e pelo plástico, 

com 56,8%. 

“No mundo todo, os números são obtidos na coleta. No Brasil, é impossível, dada a informalidade, e usamos 

números confiáveis, que vêm das recicladoras.”

As informações são declaradas pelas empresas. As fabricantes de embalagens notificam seus números de pro-

dução, em peso, às associações do setor, e as recicladoras declaram quanto reciclaram. Não há informações 

obtidas de outra forma.

“O Brasil tem uma legislação extremamente avançada e vem criando um modelo bastante versátil, em que vá-

rios formatos de reciclagem coexistem, de acordo com as possibilidades regionais. Somos campeões em alguns 

materiais como as latinhas e as embalagens PET. No caso das PET, enquanto a Europa recupera 20%, o Brasil 

recupera 60%”, afirma Bicca.

O acordo setorial das embalagens deveria ter uma segunda fase, que está sendo analisada pelo Ministério do 

Meio Ambiente, segundo Bicca. 

“Para alavancar a reciclagem precisamos que o acordo saia, que mais empresas se engajem nele. O governo 

não tem conseguido ampliar a abrangência”, diz Bicca.

Segundo Bicca, a nova fase do acordo deve reforçar a participação das cooperativas na logística reversa, apoiar a 

formalização desses organismos, facilitar sua regulamentação e permitir que gerenciem Postos de Entrega Voluntária. 

“Temos de encontrar modelos mais baratos de coleta seletiva, que possam ser adotados pelas cidades”, diz Bicca.

“A PNRS previa que até 2014 os municípios tinham 

que ter coleta seletiva implantada, que os lixões ti-

nham de acabar e a construção de um sistema nacio-

nal de dados. Não aconteceu nada disso e não houve 

discussão adequada sobre isso”, afirma.

O presidente do Cempre considera que os desafios do 

setor são um sistema de comunicação e educação am-

biental abrangente e contínuo, a desoneração de im-

postos para o uso de matéria-prima reciclada e a am-

pliação da indústria recicladora. “A embalagem é um 

bem precioso. As empresas têm de fazer voltar para a 

produção”, diz.

“O modelo brasileiro de coleta seletiva com inclusão so-

cioeconômica dos catadores atrai a atenção de outros 

países por ser sustentável e unir avanços sociais, ambien-

tais e econômicos. É importante aprimorar esse sistema”, 

afirma.

GAMA, Mara. Pesquisa aponta crescimento de cidades com coleta 

seletiva. Folha de S.Paulo. São Paulo, 10 dez. 2018. Disponível em:  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/pesquisa-aponta-

crescimento-de-cidades-com-coleta-seletiva.shtml.  

Acesso em: 6 jan. 2020.
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A notícia que você leu mostra que o crescimento da coleta seletiva foi significativo ao longo dos últimos anos, 

mas ainda está longe de ser o ideal. 

Para que a coleta seletiva continue em crescimento, os órgãos responsáveis devem disponibilizar lugares 

apropriados para o descarte de material reciclável e a população deve separar o lixo orgânico do reciclável. 

De acordo com o Ipea, apesar de 30% a 40% dos resíduos sólidos urbanos serem considerados próprios para 

reaproveitamento e reciclagem, apenas 13% deles vão para a reciclagem.

Você sabe qual é a composição dos resíduos que são descartados no Brasil? Veja a tabela a seguir.

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DESCARTADOS NO BRASIL (EM 2017)

Composição Porcentagem

Matéria orgânica 57,41%

Plástico 16,49%

Papel e papelão 13,16%

Vidro 2,34%

Material ferroso 1,56%

Alumínio 0,51%

Inertes 0,46%

Outros materiais 8,07%

Em 2018, as taxas de 

reciclagem no Brasil eram 

de 56,8% para o plástico, 

66,2% para o papel e 97,7% 

para o alumínio.

 Conversem sobre coleta seletiva e, depois, respondam às perguntas.

a) No município em que vocês residem existem postos de coleta seletiva?

b) Em sua residência, vocês separam o lixo reciclável do lixo orgânico? 

c) Pesquisem quais são os principais benefícios da  reciclagem.

d) Vocês já repararam que cada recipiente para descarte de material reciclável tem uma cor? Pesquisem o que repre-

senta cada cor.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
Exemplos de resposta: Proporciona fonte de renda, evita 
a produção de novos produtos e reduz a acumulação de 
resíduos que não agridem o meio ambiente. 

Resposta pessoal. AZUL: papel; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal; LARANJA: resíduo 
perigoso; ROXO: resíduo radioativo; MARROM: resíduo orgânico; CINZA: resíduo geral não reciclável, ou 
misturado, ou contaminado não passível de separação.

DADE
ATIVI 33Não escreva  

no livro
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Fonte de consulta: INSTITUTO 
DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA (Ipea). Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=
article&id=29296:apenas-13-dos-
residuos-urbanos-no-pais-vao-para-re
ciclagem&catid=1:dirur&directory=1. 
Acesso em: 6 jan. 2020.
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Os dados apresentados na tabela da página anterior podem ser representados em um gráfico de setores. 

Popularmente conhecido como gráfico de pizza, esse tipo de gráfico é um dos mais fáceis de serem interpre-

tados e, por esse motivo, os diversos meios de comunicação recorrem a essa representação para apresentar 

os dados sobre determinado assunto. 

Os 4 tipos mais comuns de materiais recolhidos para a reciclagem são: metal, papel, plástico e vidro.
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 Para construir o gráfico de setores com os dados da tabela, vamos utilizar uma planilha eletrônica. 

 Veja os passos e faça a construção do gráfico.

 1o passo: Registre na planilha eletrônica as composições dos resíduos e os respectivos dados percentuais.

Reprodução de tela de software de planilha eletrônica.
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 2o passo: Selecione os dados e procure a ferramenta para construir um gráfico de pizza com o formato 

que seja o mais apropriado para a compreensão dos dados.

Reprodução de tela de software de planilha eletrônica.

 3o passo: Componha o título e os rótulos do gráfico. Veja como ficou o gráfico final.

Reprodução de tela de software de planilha eletrônica.

R
e

p
ro

d
u

ç
ã
o

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o

ra
R

e
p
ro

d
u
ç
ã
o
/A

rq
u
iv

o
 d

a
 e

d
it
o
ra

 

6060  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto2_044a073_LA.indd   60PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto2_044a073_LA.indd   60 2/17/20   9:12 AM2/17/20   9:12 AM



PROBLEMA 3

Leia a notícia a seguir.

Como vai funcionar o contrato de revitalização das praças e parques de 
Porto Alegre [RS]

Serão R$ 24,8 milhões aplicados em 12 meses. O município conta com 667 praças públicas – 71 

sob cuidados de adotantes, mesma situação de três dos nove parques

Durante o próximo ano, as praças e parques de Porto Alegre vão ganhar novos frequentadores. Serão as equi-

pes de trabalho responsáveis por revitalizar e fazer a manutenção destes espaços. Ponto de encontro e de lazer 

de muitos bairros da cidade, estas áreas públicas estão sem receber grandes investimentos há anos. 

Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMUrb), o orçamento anual destinado aos locais fica 

em torno dos R$ 500 mil. Neste novo contrato, assinado no início do mês, serão R$ 24,8 milhões aplicados em 

12 meses. O município conta com 667 praças públicas – 71 sob cuidados de adotantes, mesma situação de três 

dos nove parques.

Antes da licitação feita pelo município, a responsabilidade pelos cuidados das praças e parques não adotados 

era somente dos servidores públicos. Entretanto, como a equipe é reduzida, ficava inviável atender toda a de-

manda da cidade. Titular da SMUrb, o secretário Ramiro Rosário ilustra a situação:

– Para confeccionar as telas para as quadras de todas as praças da cidade, por exemplo, temos um servidor apenas. 

São números muito pequenos para a realidade da cidade. 

Pode parecer estranho diante do cenário de crise em finanças estaduais e municipais conseguir direcionar qua-

se R$ 25 milhões para um contrato apenas. Porém, o secretário explica que as parcerias que a prefeitura tem 

feito – além das praças, a gestão da iluminação pública na cidade também foi terceirizada – são possíveis em 

razão de reformas aprovadas pelo Executivo na Câmara. 

– Conseguimos olhar para o futuro da cidade e saber que é possível arcar com as nossas despesas e fazer o 

possível para não gastar mais do que arrecadamos – projeta o secretário.

Os trabalhos começaram no início de setembro de 2019 e contemplam 8 espaços públicos.
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Referência

A empresa vencedora da licitação em Porto Alegre vem de outra capital: Curitiba, no Paraná.

[O] diretor-geral da empresa [...] diz que as equipes de trabalho serão ampliadas durante o contrato, possibili-

tando que mais pontos públicos sejam revitalizados ao mesmo tempo:

– O ponto mais importante deste trabalho é o cidadão, pois é ele quem fará uso destes espaços nos quais 

vamos atuar.

Até o momento, a prefeitura já iniciou as obras em oito praças de Porto Alegre. Em algumas, o trabalho é mais 

focado na pintura e manutenção dos equipamentos, um reparo mais superficial. Já em outras localidades, a 

reforma é completa, praticamente uma reconstrução. A prefeitura não adianta novos pontos onde os trabalhos 

serão feitos. A reportagem visitou três dos locais onde os trabalhos já estão sendo feitos. O certo é que, até 

setembro do ano que vem [2020], todas as praças e parques da cidade devem estar de cara nova.

Serviços pagos conforme a produtividade

Um ponto que chama atenção no con-

trato de revitalização das praças é o 

modo de custeio dos trabalhos. A em-

presa responsável recebe conforme sua 

produtividade. Com isso, a SMUrb acre-

dita que há um estímulo à prestação de 

um serviço de melhor qualidade.

– Esse contrato não é de uma gestão 

apenas. Queremos colocar mais investi-

mento nestas áreas, tornando estes ser-

viços públicos melhores. 

Mas como é definida a ordem em que 

os espaços públicos serão revitalizados? 

Conforme o secretário da SMUrb, a sele-

ção se dá pela prefeitura, com ajuda dos 

Centros de Relação Institucional Partici-

pativa (CRIPs). Além disso, técnicos da 

secretaria visitam locais e analisam cada 

espaço, levando em conta pontos com 

mais reclamações registradas nos canais 

da prefeitura, como o telefone 156, por 

exemplo.

Depois que os locais são escolhidos, as equipes terceirizadas iniciam o trabalho conforme o investimento deter-

minado pela prefeitura. Com as obras concluídas, técnicos da prefeitura vão novamente aos espaços para avaliar 

os serviços. Só então a verba é liberada para a empresa. 

– Quanto mais a prestadora apresentar, melhor para ela. A gente não repassa todo o dinheiro para ser usado 

como quiser durante o tempo do contrato, [o repasse] é baseado em resultados do trabalho – aponta Ramiro.

NETO, Alberi. Como vai funcionar o contrato de revitalização das praças e parques de Porto Alegre. Diário Gaúcho. [S. l.], 28 out. 2019. 

Disponível em: http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2019/09/como-vai-funcionar-o-contrato-de-revitalizacao-das-pracas-e-

parques-de-porto-alegre-11880581.html. Acesso em: 6 jan. 2020.
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 Conversem sobre revitalização de espaços públicos. Em seguida, respondam: Na região em que vocês 

residem, os parques e as praças são revitalizados? Resposta pessoal.
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Praça Antônio Cândido de Menezes, em Porto Alegre (RS). Foto de setembro de 2019.
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PROBLEMA 4

Leia uma reportagem que mostra como uma infraestrutura ruim na escola pode prejudicar o aprendizado dos 

estudantes.

Escolas com infraestrutura ruim têm pior desempenho no Ideb

Estudo da Unesco e da UFMG analisou qualidade de infraestrutura em instituições de Ensino 

Fundamental

Escolas com prédios precários, pouco acesso a serviços públicos e sem inclusão para pessoas com deficiência 

tiveram as piores avaliações no Ideb – o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que sintetiza o de-

sempenho médio dos alunos na Prova Brasil e a média de taxas de aprovação.

A relação entre resultados escolares e in-

fraestrutura é um dos pontos apontados 

no estudo realizado pela Unesco e pela 

UFMG [Universidade Federal de Minas 

Gerais], que analisa a qualidade da infra-

estrutura das escolas públicas de Ensino 

Fundamental no Brasil, divulgado nesta 

quarta-feira (31) [de julho de 2019].

Com base no Censo Escolar e no Saeb 

(Sistema de Avaliação da Educação Bá-

sica) do Inep, a pesquisa utilizou dados 

de 143.170 escolas públicas e privadas de 

Ensino Fundamental do país, avaliando os 

anos de 2013, 2015 e 2017. As privadas e 

federais foram usadas para validação, mas 

retiradas da análise final.

Cadeira escolar em condição precária.

Carteiras escolares destruídas e 

empilhadas em uma sala da escola.

As imagens não estão 
representadas em proporção.
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A relação entre as notas do Ideb e índices de infraestru-
tura é apontada tanto em Anos Iniciais quanto Finais do 
Ensino Fundamental, segundo o estudo.

“Não é um modelo controlado, mas o que ele mostra 
é que é uma condição básica: sem você ter infraestru-
tura, dificilmente vai ter bons resultados”, explica Maria 
Teresa Gonzaga Alves, professora da UFMG e uma das 
coordenadoras da pesquisa.

Para avaliar a qualidade da infraestrutura escolar, a pes-
quisa focou em cinco dimensões: área (zona urbana ou 
rural, estado e região do país onde está localizada); aten-
dimento (etapas e modalidade de ensino); condições da 
escola (estado dos prédios, acesso a serviços públicos, 
ambiente); condições para ensino e aprendizado (situ-
ação dos espaços pedagógicos) e condições para equi-

dade (acesso e ambiente para pessoas com deficiência).
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Ainda que federais e particulares sigam com médias 
melhores do que estaduais e municipais, os indica-
dores da rede pública evoluíram. Escolas urbanas 
seguem com indicadores melhores do que as da 
zona rural. O tamanho das escolas também faz di-
ferença. Escolas com até 50 alunos, por exemplo, 
categoria que inclui a maioria dos estudantes bra-
sileiros, têm indicadores mais baixos que aquelas 
com mais de 400 alunos. Em alguns indicadores a 
diferença chega perto de cinco pontos.

A pesquisa também dividiu a infraestrutura geral 
dos estabelecimentos em sete níveis, sendo as es-
colas de nível I as com situação mais precária, não 
tendo nem banheiros dentro dos prédios (geral-
mente encontradas em zona rurais e na região Nor-
te), até o nível VII (nível de grandes escolas urbanas 
do Sul e Sudeste).

O estudo indica que a infraestrutura das escolas reflete aspectos padrão do país.

Quanto mais alto o Inse (Índice de nível socioeconômico) dos alunos, por exemplo, maiores também os indicadores 
de infraestrutura da escola. [...]

Quanto às regiões, enquanto Centro-Oeste ocupa posição intermediária, Sul e Sudeste têm médias melhores de 
infraestrutura do que as do Norte e Nordeste. O Nordeste foi a região que mais avançou no período analisado – 
especialmente o Ceará.

Maria Teresa explica a melhora com algo que não entrou no estudo: dados recentes do Inep indicam investimento 
de cerca de 200% em Educação Básica nas regiões mais pobres entre 2000 e 2015, em políticas articuladas entre 
entes da federação.

O indicador onde muitos estabelecimentos de ensino tiveram baixa 
é AEE (Atendimento Educacional Especializado), que mede inclusão. 
Enquanto os dados mostram diminuição de escolas entre nível I e III, 
há dificuldade para se chegar a mais escolas nível VII, que tem como 
determinante condições de inclusão para pessoas com deficiência.

Para Maria Teresa, é preciso investimento, mas também tomar cui-
dado na análise dos dados. “Eles indicam que talvez a gente precise 
melhorar a coleta do dado, talvez colocar mais itens para refinar a me-
dida. A escola pode ter rampa adaptada, mas será que tem banheiro 
adaptado?”, diz.

A melhoria da infraestrutura das escolas é uma das metas do PNE 
(Plano Nacional de Educação) de 2014, como estratégia para me-
lhorar os índices de Educação Básica no país. Ela também é pre-
vista entre as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sus-
tentável, aprovadas em 2015, em reunião de líderes mundiais na 
Coreia do Sul.

A ideia é que a análise de dados do estudo ajude a apontar uma for-
ma de municípios e estados monitorarem os números. “É interessante 
se esse trabalho ajudar no acompanhamento de uma qualidade que 

a gente espera que não caia”.

CANOFRE, Fernanda. Escolas com infraestrutura ruim têm pior desempenho no Ideb. 

Folha de S.Paulo. São Paulo, 31 jul. 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.

br/educacao/2019/07/escolas-com-infraestrutura-ruim-tem-pior-desempenho-no-ideb.

shtml. Acesso em: 11 jan. 2020.

Banheiro sem manutenção adequada.
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Banheiro sem manutenção adequada.

 

6464  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto2_044a073_LA.indd   64PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto2_044a073_LA.indd   64 2/17/20   9:12 AM2/17/20   9:12 AM

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/07/escolas-com-infraestrutura-ruim-tem-pior-desempenho-no-ideb.shtml


UM POUCO DE MATEMÁTICA

DADE
ATIVI77

 Muitas informações referentes a municípios brasileiros podem ser consultadas em sites confiáveis, 

um deles é o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), https://cidades.ibge.gov.br/ 

(acesso em: 9 jan. 2020). Nesse site é possível obter dados da população estimada, densidade demográfi-

ca, esgotamento sanitário adequado, arborização de vias públicas, entre outras informações importan-

tes que nos ajudam a entender melhor os problemas de determinada região.

a) Copiem o quadro abaixo, escolham 3 municípios que, para vocês, são mais importantes e pesquisem no site do 

IBGE as informações necessárias para completar o quadro. Pesquisem também as informações do município em 

que vivem. Após completarem o quadro, verifiquem qual dos munícipios escolhidos se parece mais com o que 

vocês moram.

Informação Município 1 Município 2 Município 3
Município em 
que vivemos 

População estimada

Densidade demográfica

Esgotamento sanitário 

adequado

Arborização de vias públicas

Urbanização de vias públicas

b) Existem muitas famílias que se mudam de municípios por melhores condições de trabalho, por questões de saú-

de, ou porque simplesmente gostam de ter novas experiências. Talvez vocês tenham como meta cursar uma facul-

dade em outra cidade, até em outro estado. A escolha dos municípios pesquisados teve esse tipo de influência? 

Expliquem para a turma os motivos que levaram vocês a escolher esses municípios. Comparem as informações 

com as escolhas da turma e comentem os dados obtidos. 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

DENSIDADES

Na pesquisa feita no site do IBGE, você e o colega buscaram informações da densidade demográfica de 

alguns municípios. 

A densidade demográfica é obtida calculando a razão entre o número total de habitantes de um local e a me-

dida de área (em km2) por eles ocupada. Matematicamente, escrevemos assim: 

d
demográfica

 5  número total de habitantes do local
medida de área do local  (em km2 )

 Conversem sobre o texto que acabaram de ler. Em seguida, respondam às perguntas.

a) Qual é a condição da infraestrutura da escola em que vocês estudam?

b) Vocês concordam que uma infraestrutura ruim prejudica o ensino escolar? 

c) Qual órgão público vocês acreditam que seja o responsável por tomar atitudes para resolver os problemas de 

escolas públicas brasileiras? 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI 66Não escreva  

no livro
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Quando passamos para o campo das Ciências da Natureza, o 

conceito relacionado à densidade muda bastante. 

Por exemplo, ao medir a densidade da água líquida em 

temperatura ambiente, encontraremos sempre 1 g/cm3, ou 

seja, 1 grama de água em qualquer região cúbica de 1 cm 

de aresta. Isso porque se trata de uma substância homo-

gênea. Assim, se o recipiente apresentar medida de capa-

cidade igual a 1 cm3 (equivalente a 1 mililitro, 1 mL), será 

preenchido por 1 g de água. No caso de um recipiente cuja 

medida de capacidade for igual a 1 litro (1 L 5 1  000 mL), 

este será preenchido por 1 kg de água (1 kg 5 1 000 g). Se o 

recipiente tiver 1 m3 de medida de capacidade, então será 

preenchido por 1 000 kg (1 m3 5 1 000 000 cm3), que equiva-

lem a 1 tonelada. 

Esse exemplo nos mostra quão importante é saber fazer a 

conversão entre as unidades de medida.

Esta densidade descrita é a densidade volumétrica, que é calculada pela razão entre a medida de massa da 

substância e a medida de volume por ela ocupado. Matematicamente, escrevemos:

d
V

 5  
medida de massa

medida de volume

Vista aérea de Atibaia (SP). Foto de 2017.

A densidade volumétrica da água é sempre de 1 g/cm3.

Por exemplo, ao ler que a densidade demográfica do município de Atibaia (SP) é, de acordo com o Censo 

Demográfico 2010, de 264,57 habitantes/km2, podemos ter ideia de como é a distribuição da população 

pelo território desse município. Isso não quer dizer que, se escolhêssemos arbitrariamente um lugar no 

município e demarcássemos esse lugar com uma região quadrada de 1 km de lado, encontraríamos ne-

cessariamente 264,57 habitantes, até porque não dá para conceber a ideia de 0,57 habitante! A densidade 

demográfica é apenas um número de referência. 

As imagens não estão 
representadas em proporção.
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Existem outros tipos de densidade, como a densidade linear e a densidade superficial, que são considera-

das nas situações em que os corpos estudados não têm 3 dimensões bem definidas. 

Pense em uma corda de violão, por exemplo. Ela tem a medida de comprimento bem definida e, comparati-

vamente, a largura e a espessura podem ser desprezadas. 

Para corpos assim, medimos a densidade linear, que é a relação entre a medida de massa do corpo e a me-

dida de comprimento. Matematicamente, escrevemos:

d
l

medida de massa
medida de comprimento

5

No Sistema Internacional de Unidades (SI), a densidade linear é dada pela unidade de medida kg/m. 

Uma chapa metálica também apresenta espessura desprezível 

quando comparada com o comprimento e a largura. 

Sendo assim, a densidade que empregamos é a superficial, que 

é a relação entre a medida de massa do corpo e a medida de 

área ocupada. Matematicamente, expressamos:

d
s

medida de massa
medida de área

5

A unidade de medida da densidade superficial é, em unidades do SI, kg/m2. 

No Sistema Internacional de Unidades (SI), a densidade linear é dada pela unidade de medida kg/m. 

 PORTFîLIO

Retomem os problemas que vocês citaram no portfólio da etapa 1, escolham alguns deles para pesquisar mais 

informações e escrevam um relatório descrevendo essa pesquisa. As seguintes perguntas podem ajudá-los a 

buscar e anotar as informações necessárias para cada problema.

 Qual foi o problema encontrado? Descrevam o problema com detalhes.

 Em qual região do município ou do bairro esse problema ocorre?

 Quais são as pessoas afetadas pelo problema?

 Já houve alguma tentativa de resolver o problema? Em caso positivo, qual foi a atitude realizada? Quem foi o 

responsável pela execução? Qual foi o motivo de não ter dado certo?

 Vocês veem possíveis soluções para o problema? Em caso positivo, citem as soluções de maneira simplificada.

Resposta pessoal.

As cordas dos violões costumam ser de nylon ou de aço.

Não escreva 
no livro
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As imagens não estão 
representadas em proporção.

Placa de aço inoxidável.

6767 

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto2_044a073_LA.indd   67PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto2_044a073_LA.indd   67 2/17/20   9:12 AM2/17/20   9:12 AM



 NESTA ETAPA você vai aprender 

como funciona a distribuição de tare-

fas entre os níveis de governo no Bra-

sil para entender quais são as respon-

sabilidades de cada um deles.

O Brasil é uma república federativa. 

Em uma república, o chefe de Estado 

é o presidente, que é escolhido pelo 

povo. No Brasil, isso ocorre por meio 

de eleições livres e com voto secreto 

a cada 4 anos.

UNIDADES FEDERATIVAS DO BRASIL

IBGE. Atlas geográfico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro, 2018. p. 90.

A ESTRUTURA PÚBLICA3

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro.
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ACRE
(AC)

GOIÁS
(GO)

DISTRITO
FEDERAL

(DF)

SÃO
PAULO

(SP)

MINAS
GERAIS

(MG)

PARANÁ
(PR)

SANTA 
CATARINA (SC)

RIO GRANDE
DO SUL

(RS)

ESPÍRITO SANTO (ES)

RIO DE
JANEIRO (RJ)

MATO
GROSSO

(MT)

MATO
GROSSO
DO SUL

(MS)

AMAZONAS
(AM)

PARÁ
(PA)

AMAPÁ
(AP)

RORAIMA
(RR)

RONDÔNIA
(RO)

MARANHÃO
(MA)

TOCANTINS
(TO)

CEARÁ
(CE)

PIAUÍ
(PI)

RIO GRANDE
DO NORTE

(RN)
PARAÍBA (PB)

PERNAMBUCO (PE)

BAHIA
(BA)

SERGIPE (SE)

ALAGOAS (AL)

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

Equador 0º

50º O

Trópico de Capricórnio

ESCALA

km

0 520 1040

Representação de uma eleição 

presidencial brasileira.

Além disso, o país é dividido em unidades federativas, isto é, entidades territoriais que têm determinado grau 

de autonomia. O Brasil tem 27 unidades federativas: 26 estados e o Distrito Federal.
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O governo do país é separado em 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, e cada um deles tem uma fun-

ção específica em nível federal, estadual e municipal.

PODER EXECUTIVO

É o poder responsável pela administração 
do país, de acordo com a Constituição e 

os interesses da nação.

Os poderes são atribuídos a determinados cargos de acordo com as esferas.

PODER LEGISLATIVO

É o poder responsável pela 
elaboração e aprovação das leis, além 

de fiscalizar o Poder Executivo.

PODER JUDICIÁRIO

É o poder responsável pela 
interpretação e pelo julgamento dos 

casos de acordo com as leis.

Presidente da 
República e 

ministros

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

Deputados federais 
e senadores

Ministros dos tribunais 
superiores – Supremo Tribunal 

Federal (STF), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) e Superior Tribunal Militar 
(STM) –, desembargadores dos 
tribunais regionais federais e 

juízes do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ)

Governador 
e secretários 

estaduais

Deputados 
estaduais

Desembargadores 
dos tribunais de 

justiça e juízes de 
direito

Prefeito e 
secretários 
municipais

Vereadores
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DADE
ATIVI
88

A administração do país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. Cada um deles tem um grau 

próprio de autonomia, de responsabilidades e de financiamento (vindo da cota de impostos arrecadados).

O infográfico seguinte apresenta as responsabilidades atribuídas aos governos federal, estadual e municipal.

Saber quais são as responsabilidades de cada nível de governo é muito importante para poder cobrar das 

entidades corretas a resolução de problemas. Por exemplo, não adianta cobrar do presidente da República a 

criação de postos de saúde, porque essa responsabilidade é do município, ou seja, do prefeito.

NÍVEL DE 

GOVERNO 

FEDERAL

Saúde: não tem 
responsabilidade direta sobre 

os serviços de saúde, mas 
organiza e financia o Sistema 

Único de Saúde (SUS).

Educação: Política Nacional de 
Educação; regulamentação das 
instituições de ensino; Ensino 

Superior; Ensino Técnico.

Segurança e justiça: defesa 
nacional (incluindo as Forças 
Armadas); polícias federais; 
presídios federais; tribunais 

superiores.

NÍVEL DE 

GOVERNO 

ESTADUAL

Saúde: atendimento para casos 
mais complexos, diagnósticos 

e terapias (ex.: hospitais).

Educação: Ensino Médio; 
Ensino Fundamental – Anos 

Finais; alguns estados também 
oferecem Ensino Superior.

Segurança e justiça: Polícia 
Militar; Polícia Civil; Corpo 
de Bombeiros; Sistema de 

Execuções Penais; tribunais 
estaduais.

NÍVEL DE 

GOVERNO 

MUNICIPAL
Saúde: atendimento básico 

(ex.: postos de saúde).

Educação: creches; Educação 
Infantil; Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais.
Segurança e justiça: guarda civil 

municipal.

 Releiam as informações sobre a estrutura governamental brasileira, conversem sobre o tema e façam 

um resumo com o que vocês entenderam.

 Conversem sobre qual seria o nível de governo responsável em cada situação.

a) Pintar novamente as faixas de pedestres de determinado bairro.

b) Mudar a matriz energética do município para priorizar a energia solar.

c) Criação de um novo hospital público.

Resposta pessoal.

Nível de governo municipal.

Nível de governo federal.

Nível de governo estadual.

Não escreva 

no livro

RESPONSABILIDADES
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MATTOS, Alessandro Nicoli de. Três níveis de governo: o que faz o federal, o estadual 

e o municipal? Politize! [S. l.], 16 ago. 2017. Disponível em: https://www.politize.com.

br/niveis-de-governo-federal-estadual-municipal/#federal. Acesso em: 2 jan. 2020.

Imposto
sobre Produtos 

Industrializados (IPI);
Imposto de Renda (IR);

Imposto sobre a Importação 
de Produtos Estrangeiros (II);
Impostos sobre Operações de 
Crédito, Câmbio, Seguros ou 

Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários 

(IOF).

Infraestrutura: grandes projetos 
de infraestrutura (rodovias 

federais interestaduais, 
ferrovias, barragens, aeroportos 

internacionais); geração e 
distribuição de energia elétrica 

(incluindo a construção de 
hidrelétricas e termoelétricas).

Outros: relações internacionais 
e comércio exterior; políticas 
fiscal, cambial e monetária; 
previdência social; reforma 

agrária.

Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS); Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA); Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens 
ou Direitos (ITCMD); repasses 

do governo federal 
previstos em lei.

Infraestrutura: rodovias que 
ligam cidades do estado; 

aeroportos regionais; obras de 
abastecimento hídrico.

Outros: moradias populares (o 
governo federal e os municípios 

podem participar também); 
transporte público interurbano 

(ônibus e trens).

Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU); 

Imposto sobre Serviços (ISS); 
Imposto sobre Transmissão 

de Bens Imóveis (ITBI); 
repasses do governo federal 
previstos em lei; eventuais 

repasses de verbas de 
programas do governo 

federal.

Infraestrutura: saneamento 
básico (água e esgoto); 

iluminação pública; 
asfaltamento das ruas; rodovias 

municipais; espaços públicos 
(como parques e ginásios); 

mobilidade urbana (ex.: 
ciclovias e faixas de ônibus).

Outros: planejamento urbano; 
recolhimento de lixo e 

reciclagem; limpeza urbana; 
gestão do trânsito; transporte 

público urbano.

 PORTFîLIO

Classifi quem, quanto ao nível de governo responsável e categoria (saúde, educação, segurança, infraestrutura ou 

outros), os problemas que vocês pesquisaram no portfólio da etapa 2. Resposta pessoal.

Não escreva 

no livro

FINANCIAMENTO

7171 
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PROPOSTA DE SOLUÇÕES4

a) Escolham um dos problemas estudados e o contextua-

lizem de acordo com a pesquisa e o levantamento de 

dados realizado. Pesquisem onde ele ocorre e listem 

as consequências para a sociedade, justificando, as-

sim, a importância e a necessidade das propostas de 

intervenção. 

b) Listem os objetivos que vocês pretendem alcançar 

com cada proposta de intervenção. 

c) 
 
Apresentem propostas de solução, esclarecendo, de-

talhadamente, o que deve ser feito para resolver ou 

amenizar o problema estudado. 

COMO FAZER?

1.  Identificar o problema e reunir informações 

sobre ele.

2.  Listar objetivos.

3. Propor soluções para o problema.

4.  Escolher uma ferramenta para representar  

as propostas visualmente.

5.  Incluir as referências bibliográficas 

utilizadas.

6.  Escolher uma data e um local para 

apresentar a proposta à comunidade escolar.

PRODUTO FINAL

 NESTA ETAPA você vai elaborar uma proposta de solução para um dos problemas encontrados no município 

ou no bairro em que mora. Retome as características dos problemas pesquisados e o nível de governo respon-

sável por resolvê-los. 

 Vamos realizar uma atividade para elaborar uma proposta de solução para um dos problemas que você 

identificou.

 PORTFÓLIO

Após a apresentação das propostas para a comunidade escolar, conversem sobre os pontos positivos e os 

negativos de cada proposta. Este é o momento de expor para os colegas sua percepção de como a comunidade 

escolar reagiu às propostas e de como elas podem ajudar as pessoas e impactar positivamente a vida delas. 

Escrevam um texto relatando as experiências.

Por fim, verifiquem se é possível levar uma das propostas adiante. Em caso afirmativo, redijam um documento e 

entreguem aos órgãos responsáveis, verificando, assim, quais são as reais condições de viabilidade do projeto e 

acompanhem esse processo. Resposta pessoal.

d) Elaborem uma representação visual das soluções apresentadas nas propostas de intervenção. Vocês podem utilizar grá-

ficos de setores, infográficos, fotos com textos, maquetes, etc. Escolham a ferramenta que melhor se ajusta à pesquisa. 

e) Incluam as referências bibliográficas que vocês consultaram para que o leitor possa buscar mais informações na 

fonte, caso ele sinta necessidade. Lembrem-se de que no caso de sites é importante indicar o nome e o endereço 

completo deles, bem como a data em que vocês fizeram a consulta. Também é importante verificar se as informa-

ções são recentes.

f) Conversem com os professores e a diretoria da escola e escolham a data mais adequada para a apresentação das 

propostas para a comunidade escolar. No momento da apresentação, é interessante explicar um pouco o proces-

so de pesquisar, escolher os problemas e propor soluções. 

DADE
ATIVI

99
Não escreva  

no livro

Respostas pessoais.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno 

ou software para registro.
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AVALIAÇÃO
 Registre qual é sua avaliação deste projeto. Para isso, reflita sobre as questões a seguir.

1. Você conhece bem o município em que mora? Sabe descrever fatores positivos e fatores negativos a respeito dele?

2. Você conhecia o conceito de densidade demográfica? Acredita que a densidade demográfica seja um dado rele-

vante para determinar a qualidade de vida dos habitantes de um município?

3. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

4. Como este projeto o ajudou a ampliar seu conhecimento?

5. Se pudesse alterar a maneira de conduzir alguma etapa ou expandir o projeto, o que você faria? 

Registre qual é sua avaliação das atitudes que teve na execução deste projeto. Para isso, reflita sobre as 

questões a seguir. 

1. Você realizou todas as etapas do projeto?

2. Esteve engajado em buscar soluções para o problema da região onde mora?

3. Você tratou os colegas e o professor com respeito ao longo do projeto?

4. Colaborou para a realização do produto final?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Não escreva 

no livro

Trabalhar em equipe é uma habilidade que vai além dos 

projetos, pois você vai ter grupos de trabalho ao longo 

de toda a vida escolar e acadêmica, além de diferentes 

ambientes de trabalho que oportunizam essa experiência. 

Esteja sempre pronto a ouvir respeitosamente a opinião dos 

colegas e, sempre que expuser sua opinião, seja cordial e o 

mais claro possível, buscando diferentes linguagens para 

atender a diferentes tipos de interlocutores.
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3
PROJETO

O Museu de Hermitage, em São Petersburgo (Rússia), recebe mais de 4 milhões de pessoas anualmente. Apesar de parecer 

um número grande, esse é o número de acessos que o perfil de uma personalidade da mídia tem em um único dia.

MUSEUS VIRTUAIS

MIDIAEDUCAÇÃO

Reprodução de página inicial do site do Universal Museum of Art (UMA),

que pode ser acessado em: https://the-uma.org/. Acesso em: 4 dez. 2019.
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Você já ouviu falar em museus 

virtuais? O Universal Museum 

of Art (UMA), também cha-

mado de Museu Universal de 

Arte, tem a proposta de ser o 

maior museu virtual do mun-

do. As exposições virtuais dis-

poníveis simulam a sensação 

de estar caminhando em um 

museu físico. Essa ferramenta 

possibilita a existência de ex-

posições que seriam inviáveis 

no mundo físico, uma vez que, 

por questões políticas, logísti-

cas, entre outras, nem sempre 

é possível apresentar produ-

ções artístico-culturais e cien-

tíficas de diferentes partes do 

mundo no mesmo local.

O objetivo desse museu é es-

tar disponível o tempo todo 

para todas as pessoas que 

possuem um dispositivo ele-

trônico e acesso à internet. 

Essa é uma maneira de demo-

cratizar e facilitar o acesso a 

produções artístico-culturais 

e científicas da humanidade. 

Museus como esse fazem par-

te de uma concepção atual 

do que é um museu. Ao longo 

deste projeto vamos estudar 

outros aspectos dessa con-

cepção e investigar as carac-

terísticas de museus físicos e 

de museus virtuais.

O QUE É MIDIAEDUCAÇÃO?
É a educação sobre a mídia. O objetivo desse tema integrador 

é propiciar, por parte dos estudantes, a aquisição das 

habilidades necessárias para compreender o funcionamento 

de diversas mídias e assumir os papéis de consumidor, 

participante e produtor de conteúdo. Espera-se que os usuários 

possam interagir nas mídias digitais de maneira crítica, criativa 

e propositiva ao longo do processo de aprendizagem.

Como possibilitar maior acesso às 
produções artísticas e científicas que 
registram a história de uma comunidade?
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OBJETIVOS

 

Refletir sobre a importância social dos museus. 

  

Compreender o que é um museu físico e o que é um museu 

virtual e as principais características de cada um deles.

  

Conhecer algumas produções artístico-culturais e científicas 

que estão em museus no mundo todo.

 

Conhecer a vida e a obra de Alan Turing.

 

Investigar o funcionamento da máquina Enigma.

 

Investigar um problema do Papiro Rhind.

  

Identificar as simetrias presentes em parte das produções ar-

tístico-culturais do artista gráfico Escher.

  

Aprender como consumir, participar e produzir conteúdo em 

mídias digitais.

  

Criar um acervo digital sobre um matemático relevante na 

área de estudo.

  

Apresentar e divulgar seu acervo digital para a comunidade esco-

lar (estudantes, professores, demais funcionários que atuam na 

escola e familiares ou responsáveis pelos estudantes).

JUSTIFICATIVA

A revolução tecnológica que vivemos nos últimos anos e os atuais conhecimentos na Matemática e em outras 

Ciências são resultado de um acúmulo de conhecimentos que foram desenvolvidos, inventados ou descober-

tos pelo ser humano ao longo da própria existência, ou seja, o conhecimento não é obra de um único autor, mas 

é fruto de uma construção coletiva de superação de dificuldades e resolução de problemas da humanidade.

Estudar e divulgar a vida e a obra de personalidades da Matemática que trouxeram novas perspectivas e pro-

vocaram mudanças fundamentais, bem como o contexto em que essas contribuições eclodiram, é um modo 

de valorizar os conhecimentos historicamente construídos do mundo físico, social, cultural e digital e, tam-

bém, um modo de compreender e explicar os atuais conhecimentos matemáticos e de outras Ciências.

PRODUTO FINAL

   Criação e divulgação de um acervo digital com produções artístico-culturais e científicas que envolvem 

Matemática.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – O que é um museu?

 Etapa 2 – Personalidades da Matemática

 Etapa 3 – Compreendendo as mídias digitais

 Etapa 4 – Publicando um acervo digital

 Avaliação

Acervo:   elementos que compõem o 

patrimônio de uma instituição ou de um 

indivíduo.

COMO SERÁ O PROJETO?

Competências gerais: CG01, CG03, 

CG04, CG05, CG07.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias:

CEMAT01, CEMAT03, CEMAT05.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT105, 

EM13MAT308, EM13MAT310, 

EM13MAT505.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG701, 

EM13LGG703, EM13LGG704, 

EM13CNT303, EM13CHS104.

A BNCC NESTE PROJETO

P: Apresentamos no quadro acima as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste 
projeto, bem como as competências específicas e as habilidades da área de Matemática e suas tecno-
logias e as habilidades de outras áreas do conhecimento que são favorecidas no decorrer deste projeto.

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar o portfólio! 

Veja mais informações sobre ele na 

página 6.
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 NESTA ETAPA vamos conhecer alguns museus, compreender como eles são organizados e entender a im-

portância de espaços, físicos ou não, que reúnam objetos, produções e informações sobre a história cultural 

e científica de um povo ou de uma comunidade e que fomentem a discussão e a criação de conhecimento.

Os museus são instituições, comunidades ou patrimônios físicos ou virtuais que são responsáveis por buscar, 

investigar e preservar a história e a cultura da humanidade. Por isso, são os guardiões de objetos e conheci-

mentos que foram utilizados, inventados ou descobertos pelo ser humano ao longo da existência. O acervo 

de um museu, quando ganha forma em imagens, cores, sons e objetos, retrata os sonhos, os sentimentos, os 

pensamentos e as intuições de uma pessoa ou de um povo que viveu em determinada época e em certo local. 

Visitar um museu não é apenas conhecer o passado, mas compreender nosso presente e valorizar o conheci-

mento e a cultura dos antepassados.

O Comitê Internacional de Museus (Icom), com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para a importância 

desse tipo de instituição, estabeleceu o dia 18 de maio como o Dia Internacional dos Museus. Em 2019, o tema co-

memorativo – Museus como núcleos culturais: o futuro da tradição – destacou duas funções básicas associadas 

aos museus: guardiões de tradições e núcleos culturais. A noção de tradição ressaltou as funções básicas voltadas 

para a conservação de coleções, a documentação, a pesquisa histórica e específica, a comunicação e a educação.

A função que os museus adquiriram de núcleos culturais destacou como o conceito de museu se ampliou 

consideravelmente no século XX. Atualmente é um espaço físico ou virtual de diversidades, transitando entre 

um local acolhedor (em que o indivíduo se sente pertencente a uma comunidade) e de aprendizagem e de 

desenvolvimento. Também é um espaço de popularização do conhecimento, incentivando talentos e propi-

ciando a criação de novos projetos. 

Além do museu UMA, que você viu na abertura deste projeto, vários outros espaços, como núcleos culturais e 

lugares de irradiação cultural, histórica e científica podem ser considerados museus.

MUSEU FÍSICO

Museus físicos são aqueles que ficam em edifícios ou locais físicos, ou seja, podem ser visitados presencial-

mente. Existem diferentes tipos de museu físico.

  Museu de história natural: preservam a fauna e a flora. Em alguns é possível ver réplicas de plantas e ani-

mais pré-históricos, extintos há milhões de anos.

  Museu de arte: contém obras de diversos movimentos artísticos, desde pinturas bizantinas até obras de mo-

vimentos mais recentes, como o Impressionismo e o Surrealismo.

  Museu de etnias: preservam a história e a cultura de diversos povos. Muitas vezes, algumas etnias nem 

existem mais, como é o caso de algumas tribos indígenas brasileiras e algumas americanas.

 

 

Museu de tecnologias: retratam a evolução da Ciência e do conhecimento científico. 

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro;

  dispositivo eletrônico com acesso à internet.

1 O QUE É UM MUSEU?

Comunidade:   população 

que frequenta ou vive 

em determinado lugar ou 

região, geralmente ligada 

por interesses comuns.
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Leia um trecho da reportagem sobre o que se perdeu com o incêndio ocorrido em 2 de setembro de 2018 no 

Museu Nacional, localizado no município do Rio de Janeiro (RJ).

O que o Brasil perdeu com o incêndio do Museu Nacional?

No dia 2 de setembro [de 2018], o Museu Nacional foi consumido por um incêndio de grandes proporções, no que já 

é considerado a maior tragédia museológica do Brasil. O acidente aconteceu justamente no ano em que a instituição 

comemorava 200 anos de existência. Funcionários avaliam que cerca de 90% do acervo em exposição foi consumido 

pelas chamas. “O dano é irreparável”, diz João Carlos Nara, diretor do Museu Nacional. 

Localizado no Rio de Janeiro, o museu é a instituição científica mais antiga do país e uma das mais importantes do 

mundo. Foi fundado pelo rei Dom João VI em 1818 e seu primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Impe-

rial e de colecionadores particulares. Atualmente ele tinha o maior acervo da história natural da América Latina, com 

20 milhões de itens. As peças tinham um valor incalculável e a maioria nunca mais poderá ser vista pessoalmente. [...]

Como um país pode salvaguardar a sua memória? O museu é o lugar onde se guardam coisas que são impor-

tantes para a história de um país, de uma época e de um povo. O museu perpetua um conhecimento adquirido 

através da pesquisa, preservação e a divulgação de bens materiais e imateriais. Quando vamos a um espaço 

como esse, o museu cumpre um papel social e educativo de transmitir cultura para a sociedade. É um relicário 

de nossas memórias enquanto humanidade e seu ambiente.

Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas entre outras coisas muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. Mesmo 

se o acervo for digitalizado, quando se destrói um objeto, dificilmente ele pode ser recuperado. Por isso, o 

desaparecimento desses elementos originais também significa o fim de parte da história do Brasil e do mundo. 

O Museu Nacional é a instituição matriz da ciência no Brasil e representava os avanços científicos, o conheci-

mento e a riqueza cultural do país e do mundo. Com mais de 20 milhões de itens, o museu era especializado 

nos estudos de paleontologia, antropologia, geologia, zoologia, arqueologia e etnologia biológica.

A instituição tinha uma das mais completas coleções de fósseis de dinossauros do mundo, múmias andinas e 

egípcias e artefatos importantes da arqueologia brasileira. Outra perda foi a biblioteca Francisco Keller, com 

um amplo acervo de 537 mil livros. O único objeto que resistiu às altas temperaturas foi o Meteorito Bendegó, 

que ficou intacto em meio aos escombros do edifício. [...]

CUNHA, Carolina. O que o Brasil perdeu com o incêndio do Museu Nacional? 

UOL Educação. Disponível em: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-

disciplinas/atualidades/ciencia-o-que-o-brasil-perdeu- 

com-o-incendio-do-museu-nacional.htm. Acesso em: 25 nov. 2019.
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Visão aérea do Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), após 

os bombeiros apagarem o incêndio que tomou conta do 

local. Foto de 3 de setembro de 2018.

 

7878  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto3_074a107_LA.indd   78PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto3_074a107_LA.indd   78 2/17/20   9:15 AM2/17/20   9:15 AM

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia-o-que-o-brasil-perdeu-com-o-incendio-do-museu-nacional.htm


Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Belém (PA). Foto de 2016.
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 Respondam às perguntas de acordo com o que leram na reportagem.

a) Qual é a importância de um museu para a humanidade?

b) Por que você acredita que o texto diz que o Museu Nacional é a instituição matriz da ciência no Brasil? Pesquise 

sobre o assunto. 

c) O que significa para a sociedade o desaparecimento de materiais originais do passado, como objetos pessoais, 

fósseis e obras artísticas? 

 Vocês sabem de onde pode vir o acervo de um museu? Façam uma pesquisa e apresentem para os cole-

gas as informações que vocês obtiveram.

Exemplo de resposta: O museu é um espaço que abriga produções importantes para a 
história de um país, povo ou comunidade; o museu proporciona um ambiente educacional 
capaz de transmitir conhecimento e cultura para a sociedade.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

P:  Espera-se que os estudantes encontrem informações sobre a relevância do Museu Nacional pela quantidade de 
itens que abrigava (mais 20 milhões, segundo o texto), pela importância (e até unicidade) de alguns desses itens.

DADE
ATIVI
11

Não escreva  
no livro

Você já visitou algum museu físico? Do que você se lembra dessa visita? Visitar um museu promove descober-

tas sobre o ser humano e a vida dele em sociedade, do ponto de vista cultural e histórico, ao longo dos anos. 

No Brasil existem muitos museus físicos que podem ser visitados. Veja alguns exemplos.

Instituto Ricardo Brennand, 
Recife (PE). Foto de 2019.

Museu da Imagem e do Som de Goiás, 
Goiânia (GO). Foto de 2018.

Pinacoteca de São Paulo, 
São Paulo (SP). Foto de 2018.

Museu Oscar Niemeyer,  
Curitiba (PR). Foto de 2019.
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IBGE. Atlas geogr‡fico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro, 2018.
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  Pesquisem se existe algum museu na cidade em que 

vocês moram ou em cidades próximas. Usem a plata-

forma Museusbr para encontrar um museu na região. 

  Procurem saber se o museu tem um site com os dias 

e os horários de funcionamento. Lembrem-se de que 

cada museu tem regras específicas de comportamen-

to: alguns não permitem fotografar o acervo ou entrar 

no espaço carregando alimentos, em outros há um 

limite de pessoas em cada grupo. Pesquisem se o mu-

COMO FAZER?

1.  Pesquisar um museu ou uma exposição na 

região onde você mora.

2.  Pesquisar os dias, os horários e outras 

informações a respeito da visitação ao museu.

3.  Elaborar um questionário para investigar 

mais o museu.

4.  Fazer a visita ao museu e registrar a experiência.

5.  Analisar as respostas do questionário.

Vamos conhecer um museu físico por meio de uma visita. Respostas pessoais.

seu escolhido oferece visitas guiadas, pois essa é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre as pro-

duções artístico-culturais e científicas que fazem parte do acervo. Verifique também se é necessário pagar 

pelo ingresso e se há isenção desse eventual custo para estudantes e/ou grupos de estudantes. 

 Elaborem um questionário com perguntas e informações interessantes que podem ser obtidas durante 

a visita. Vejam algumas sugestões.

1. Qual é o nome do museu? 

2. O museu visitado privilegia algum campo do saber? Qual?

3. Quais são as informações de acesso: endereço, dias e horários de funcionamento, acessibilidade? 

4. Quais são os tipos de objeto que o museu tem no acervo (pinturas, esculturas, documentos, áudios, espécimes de 

animais e plantas, entre outras)?

5. Quais são as principais informações apresentadas a respeito das produções artístico-culturais e científicas?

6. O museu tem especialistas para explicar o acervo? Em caso positivo, que tipo de informação essas pessoas passaram?

 Realizem a visita ao museu. Façam um roteiro para visitar todo o acervo do local (se o tempo de visitação 

permitir) e aproveitem a visita para coletarem o maior número possível de informações. Lembrem-se de 

atentar para as regras do museu e de fazer anotações de tudo o que julgarem relevante; em especial, 

tentem responder a todas as questões que vocês elaboraram. 

 Respondam e analisem o questionário. Depois da visita é interessante retomar tudo o que vocês viven-

ciaram, respondendo às questões previamente propostas.

DADE
ATIVI

22
Não escreva  

no livro

 PORTFÓLIO

Relate como foi a experiência de visitar um museu. O que você achou mais interessante? O que poderia ser diferente?  

O que você aprendeu? Como o questionário elaborado previamente contribuiu nessa experiência? Além disso, 

pensando nas informações a que você teve acesso na visitação, reflita sobre a maneira como o museu as disponibiliza. 

Considere também as informações que o museu poderia ter apresentado de outras maneiras, por meio de visita guiada, 

por exemplo. Outra questão importante a ser discutida são as maneiras de acessibilidade do museu ou, caso tenham 

notado falta de acesso, quais recursos poderiam ser disponibilizados. Resposta pessoal.

A Museusbr é uma plataforma que reúne informações sobre os museus brasileiros. Nela você pode procurar museus 

de todo o país observando as indicações no mapa ou digitando o nome do município. A plataforma permite ainda 

que você atualize dados ou inclua informações sobre um museu que não esteja cadastrado.

Acesse a plataforma em: http://museus.cultura.gov.br/. Acesso em: 30 jan. 2020.

PARA ACESSAR
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MUSEU VIRTUAL

Da leitura da reportagem sobre o Museu Nacional, podemos concluir que a destruição de um museu físico 

pode causar perdas irreparáveis, pois em museus físicos são mantidos objetos, obras, produções e informa-

ções da cultura, da história e da ciência mundial que, uma vez destruídos, não há como recuperar.

Com o avanço de tecnologias de armazenamento de dados, foi possível a criação de museus virtuais, nos 

quais é possível armazenar, em formato digital, produções artístico-culturais e científicas. Além disso, esse 

tipo de museu democratiza o acesso a essas produções, uma vez que, para visitar o acervo, bastam um dispo-

sitivo eletrônico e acesso à internet. 

É possível, inclusive, ter experiências em realidade virtual (como no UMA, apresentado na abertura deste proje-

to), em que o visitante, mesmo não estando no mesmo espaço físico, tem a sensação de estar caminhando nos 

corredores do museu físico. Outra tecnologia que pode favorecer esse acesso são experiências em realidade 

aumentada, que geram objetos virtuais muito similares aos reais. É possível, por exemplo, manipular réplicas de 

objetos, artefatos e fósseis mesmos estando a quilômetros de distância dos objetos reais. 

É interessante ressaltar que esse tipo de museu não sofre perdas físicas quando ocorrem catástrofes natu-

rais, a não ser que sejam afetados todos os servidores onde o banco de dados do site está hospedado.

Nos museus virtuais é possível contemplar e interagir 

com algumas produções artístico-culturais e científi-

cas, ver o funcionamento delas e buscar informações 

de maneira mais rápida. Os museus virtuais são um 

exemplo de como o conceito de museu tem mudado 

ao longo do tempo.

 Acesse o museu virtual UMA, apresentado na abertura deste projeto, em https://the-uma.org/ (acesso 

em: 19 nov. 2019), e conheça-o melhor.

 O site Era Virtual reúne acervos virtuais e informações de vários museus brasileiros. Acesse o site 

http://eravirtual.org/ (acesso em: 19 nov. 2019), explore-o e conheça a plataforma e os recursos que 

ela oferece.

 Com um colega, escolham um dos museus apresentados no site Era Virtual. 

a) Selecionem uma produção artístico-cultural ou científica e identifiquem as informações que ela traz, quem a 

criou ou a descobriu e qual é a importância social dela. 

b) Escrevam um pequeno texto explicando a experiência de vocês em um museu virtual. É importante ressaltar os 

aspectos que fazem com que um museu virtual seja considerado um museu.
P:  Espera-se que os estudantes resgatem a definição de museu a que tiveram acesso no início do projeto para responder a 

esse questionamento.

DADE
ATIVI
33

Não escreva  

no livro

 PORTFîLIO

Analise as características que você encontrou nas produções artístico-culturais e científicas no museu virtual. São 

as mesmas do museu físico? Escreva um texto sobre essa relação, explicitando as semelhanças e as diferenças. Se 

houvesse um acervo digital para o museu físico que você visitou, que recursos seriam necessários para acessar 

esse acervo? Alguma experiência seria prejudicada ou favorecida na visita virtual? Descreva como.
Respostas pessoais.

Reprodução da página inicial do site do Museu Virtual de Ciência e 
Tecnologia da Universidade de Brasília (DF), que pode ser acessado 

em: http://www.museuvirtual.unb.br/. Acesso em: 30 jan. 2020.
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Respostas pessoais.
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 dispositivo eletrônico com acesso à internet;

 calculadora;

 planilha eletrônica;

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 lápis de cor e/ou canetas coloridas;

 régua, compasso e transferidor.

PERSONALIDADES DA MATEMÁTICA2

NESTA ETAPA do projeto, você vai conhecer algumas personalidades 

matemáticas e as contribuições geradas à sociedade. Nela você estudará 

sobre Alan Turing, matemático e criptoanalista responsável por decifrar 

mensagens criptografadas por alemães durante a Segunda Guerra Mun-

dial; conhecerá o Papiro Rhind, importante documento sobre o qual podemos inferir muitas informações 

sobre o desenvolvimento e a história da Matemática; e explorará a produção artística de M. C. Escher, artista 

plástico holandês que aplicou diferentes tipos de simetria nas obras.

Depois de conhecer o trabalho e a contribuição de diferentes personalidades em diferentes épocas e contex-

tos, você escolherá uma pessoa para pesquisar e produzir um acervo digital sobre ela.

ALAN TURING E A ENIGMA

O Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-RS) fica no município de Porto Alegre. Ele foi fun-

dado em 1984 e se caracteriza como um museu universitário de caráter interdisciplinar, ou seja, as produções 

que compõem o acervo se relacionam com vários campos do saber, não apenas com a Matemática.

Criptoanalista:   pessoa que tenta 

descobrir o significado de textos 

criptografados (codificado) ou a 

lógica utilizada para codificar o texto.

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

Equador 0º

50º O

Trópico de Capricórnio

Museu da

UFRGS ESCALA

km

0 640 1280

BRASIL: RIO GRANDE DO SUL

IBGE. Atlas geogr‡fico escolar. 8. ed.
Rio de Janeiro, 2018.

Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS-RS), localizado no município de Porto Alegre. 

Foto de 2019.
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Na visita virtual a esse museu, cujo acervo é composto 

prioritariamente de imagens, documentos e objetos, é 

possível ver fotos e informações a respeito desses itens. 

Um deles é um modelo da máquina Enigma, que foi tra-

zida dos Estados Unidos pelo pesquisador brasileiro 

Ivan Boesing.

Conjunto de rotores

Painel luminoso

Teclado

Quadro de plugues 

com 26 letras

Representação artística de modelo de máquina Enigma.

Modelo de máquina Enigma localizado no Museu de Londres. 
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A máquina Enigma foi patenteada em 1918 pelo engenheiro alemão Arthur Scherbius (1878-1929) e começou a 

ser utilizada, inclusive por serviços militares, a partir da década de 1920.

O exército alemão utilizava a máquina Enigma para criptografar mensagens ao longo da Segunda Guerra Mun-

dial, conflito que envolveu várias nações do mundo, principalmente Estados Unidos, União Soviética, Reino 

Unido e China (chamados de Aliados), e Alemanha, Japão e Itália (denominados Eixo). 

A máquina é composta de um teclado, um painel luminoso, um conjunto de rotores e um quadro de plugues 

com 26 letras.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, as configurações 

da máquina Enigma eram modificadas diariamente, de 

modo que uma mensagem poderia ser codificada na or-

dem de um sextilhão de possibilidades diferentes (1 sex-

tilhão equivale a 1021).

Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, o ma-

temático e criptoanalista britânico Alan Mathison Tu-

ring (1912-1954) trabalhou para o governo britânico 

ajudando a decifrar mensagens secretas alemãs. Para 

isso, ele criou uma máquina, que chamou de Bomb, 

para tentar decodificar mensagens criadas pela Enig-

ma testando, simultaneamente, diferentes possibili-

dades para as mensagens.

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, muitas máquinas 

Enigma e muitos documentos da época foram destruí-

dos pelos próprios alemães. Alan Turing (1912-1954). Foto de 1928.
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Para compreender a história por trás da criação e da decodificação da máquina Enigma, você 

pode assistir ao filme estadunidense O jogo da imitação (The Imitation Game), dirigido por 

Morten Tyldum, que foi inspirado no livro Alan Turing: the Enigma, de Andrew Hodges. O filme 

aborda a biografia de Alan Turing e as contribuições dele durante a Segunda Guerra Mundial.

PARA ASSISTIR

Pôster do filme O jogo da imitação (The Imitation Game). Direção: Morten Tyldum. Roteiro: Graham Moore. 
Produção: Nora Grossman, Ido Ostrowsky e Teddy Schwarzman. Cinematografia: Óscar Faura. Elenco: 

Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Charles Dance, Rory Kinear, Mark Strong e outros. 
Black Bear Pictures, Bristol Automotive, 2014. 1 filme (1 h 54 min).
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Ao longo do tempo surgiram diferentes mo-

delos da máquina Enigma. Em um deles, al-

gumas etapas de configuração eram neces-

sárias para criptografar uma mensagem.

1a etapa: Escolher 3 de 5 opções de roto-

res. O rotor é um disco com 26 letras do 

alfabeto.

2a etapa: Determinar a ordem de coloca-

ção dos 3 rotores escolhidos.

3a etapa: Configurar a posição inicial de 

cada rotor, uma vez que cada uma das le-

tras poderia ser escolhida para ser colo-

cada na posição inicial.

4a etapa: Conectar até 13 cabos no quadro 

de plugues. Cada cabo tem duas pontas, 

uma ponta para cada uma das 26 letras do 

painel, formando 13 pares de letras. Após 

a realização dessas etapas, as mensagens 

podiam ser criptografadas e enviadas. Rotores de um modelo de máquina Enigma.
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As imagens não estão 
representadas em proporção.
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CRIPTOGRAFIA

Mas, afinal, o que é a criptografia, 

citada diversas vezes ao contar a his-

tória da máquina Enigma? A cripto-

grafia é a área do conhecimento que 

estuda maneiras de escrever mensa-

gens codificadas como as que a má-

quina Enigma cria. A origem da pala-

vra criptografia vem da palavra grega 

kriptos, que significa “oculto”. Isto é, 

podemos dizer que criptografia sig-

nifica “escrita oculta”. As trocas de 

mensagens feitas por meio de aplica-

tivos ou e-mails e as transações ban-

cárias realizadas pela internet são 

exemplos de como a criptografia está 

presente no cotidiano das pessoas.

Um dos sistemas mais famosos e antigos de criptografia é a Cifra de César. Esse sistema recebeu esse nome 

pois foi o imperador romano Júlio César (100 a.C.-44 a.C.) quem a inventou para proteger mensagens que pu-

dessem cair em mãos inimigas.

A criptografia de César consiste em substituir cada letra do alfabeto pela letra 3 posições à frente, ou 

seja, a letra A era substituída pela D, a B pela E, a C pela F, e assim sucessivamente. Qualquer código que 

tenha esse padrão é considerado uma Cifra de César, também conhecida como Código de César.

Esse tipo de sistema pode ser classificado como cifra por substituição simples, pois as letras do alfabeto são 

substituídas por outras de acordo com uma correspondência preestabelecida.

Veja como a frase “Penso, logo existo”, dita pelo filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650) 

seria criptografada utilizando a Cifra de César.

PENSO, LOGO EXISTO

SHQVR, ORJR HALVWR
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UM POUCO DE MATEMÁTICA

ANÁLISE COMBINATîRIA E PLANILHA ELETRïNICA

Vamos ver o princípio fundamental da contagem, combinações e como utilizar uma planilha eletrônica 

para facilitar a realização de cálculos matemáticos.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

No princípio fundamental da contagem, assumimos que a ordem dos elementos importa. Dado um even-

to A com x possibilidades distintas de ocorrer e um evento independente B com y possibilidades distintas 

de ocorrer, o número de possibilidades distintas de ocorrerem os eventos A e B sucessivamente é obtido 

pelo produto x ? y.

Imagem ilustrativa de criptografia.
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  Suponham que o padrão adotado por um sistema criptográfico seja dado pelas correspondências entre 

as letras que estão em uma mesma coluna dos quadros a seguir. Isto é, a letra A é substituída pela G, a 

letra B pela H, e assim por diante.

Alfabeto A B C D E F G H I J K L M

Cifra G H I J K L M N O P Q R S

Alfabeto N O P Q R S T U V W X Y Z

Cifra T U V W X Y Z A B C D E F

a) Relembrem da substituição das letras dadas pela Cifra de César e montem um quadro de correspondência entre 

as letras do alfabeto como no exemplo.

b) Pensem cada um de vocês em uma frase, escrevam-na e façam a criptografia utilizando o quadro de correspon-

dência. Depois, troque a mensagem criptografada com o colega e cada um decifra a mensagem elaborada pelo 

outro.

Veja a resposta no Manual do Professor.

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
44

Não escreva  

no livro

Reproduções de tela de software de planilha eletrônica indicando combinação.
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COMBINAÇÃO SIMPLES

Nas combinações simples, assume-se que a ordem dos elementos não importa. O número de combinações 

simples de n elementos distintos tomados p a p, considerando que n é N, p é N e n . p, indicada por C
n, p 

, 

é dada por:

,
C n

p n p
n p

5 !
! ? ( 2 )!

, n . p

em que n! (lemos “n fatorial” ou “fatorial de n”) é o produto do número natural n pelos números naturais 

antecessores consecutivos desse número n até o número 1.

n! 5 n ? (n 2 1) ? (n 2 2) ? » ? 1, com n . 2

PLANILHA ELETRÔNICA

Podemos efetuar multiplicações e determinar o número de combinações simples de n elementos distintos 

tomados p a p com o auxílio de uma planilha eletrônica.

Para determinar o número de combinações simples de n elementos distintos tomados p a p, com n . p, 

utilize a fórmula 5COMBIN(n;p) na célula em que você deseja que apareça o resultado.

Por exemplo, digite 5COMBIN(8;3) e aperte a tecla enter. Deve aparecer na célula o número 56 como resul-

tado de C
8, 3

.
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 Responda às perguntas a seguir.

a) De quantas maneiras distintas 3 rotores poderiam ser colocados na Enigma trocando apenas a ordem entre eles?

b) Uma vez colocados 3 rotores na máquina Enigma, cada um deles deve ser configurado escolhendo uma das 26 

letras para a posição inicial. Quantas configurações distintas de 3 letras é possível colocar na posição inicial?

c) Uma das etapas de configuração da máquina Enigma é escolher 3 entre 5 opções de rotores. De quantos modos 

distintos é possível fazer essa escolha?

d) Outra etapa de configuração da Enigma é conectar as 26 letras no painel de plugues utilizando 13 cabos, cada um 

deles com um conector em cada extremidade, de modo que cada cabo conecte um par de letras. Supondo que não 

haja nenhum cabo conectado, de quantas maneiras diferentes é possível conectar o primeiro cabo? E o segundo 

cabo após a colocação do primeiro? E o terceiro cabo, após a colocação do primeiro e do segundo cabo?

e) O número de disposições diferentes em que podem ser colocados os 13 cabos no painel de plugues da Enigma é 

dado pela seguinte expressão. 

C
26,2

 ? C
24,2

 ? C
22,2

 ? » ? C
2,2

13!

  Qual é esse número? Calcule-o com o auxílio de uma planilha eletrônica.

 Assista à demonstração do funcionamento da má-

quina Enigma trazida ao Brasil pelo pesquisador 

Ivan Boesing no vídeo Demonstração Máquina 

Enigma – Museu da UFRGS. Disponível em: https://

www.youtube.com/watch?v=VMJeDLv2suw (aces-

so em: 22 nov. 2019). Em seguida, escreva um texto 

explicando o funcionamento da máquina Enigma. 

Se julgar necessário, utilize desenhos, figuras e es-

quemas para auxiliar na explicação.

7 905 853 580 625 disposições diferentes.

Resposta pessoal.

 PORTFÓLIO

Em grupos com 4 ou 5 estudantes, revejam todo o material no qual vocês obtiveram informações de Alan 

Turing e da máquina Enigma que ele ajudou a decifrar.

Procurem identificar nesse material as características listadas a seguir.

 Nome da(s) produção(ões) artístico-cultural(is) e científica(s) associada(s) à personalidade ou ao objeto 

estudado, como funciona e quais são os conceitos matemáticos envolvidos.

 Contexto histórico em que essa tecnologia foi criada, descoberta ou desenvolvida, qual era a necessidade da 

época e como ela ajudou a solucionar possíveis problemas.

 Localidade onde aconteceram os eventos narrados.

 Curiosidades sobre a vida da personalidade principal (onde nasceu, onde viveu, onde estudou, etc.).

 Contribuições dessa personalidade para a Matemática e para outras áreas do conhecimento.

 Dados informativos sobre os pesquisadores desse assunto, em quais universidades eles trabalham e quais 

artigos vocês consultaram.

 Vídeos, gravações em áudio, livros ou documentos consultados com informações dos autores ou detentores 

de direito autoral dessas mídias.

Depois de coletarem todas essas informações ao analisar o material pesquisado, como você e os colegas de 

grupo organizariam esse material para melhorar a acessibilidade ou disponibilidade dele para outras pessoas?

Não escreva  

no livro

Abertura do vídeo do Museu da UFRGS-RS, 

apresentado por Ivan Boesing.
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5 ?325 maneiras diferentes 26 25

2
13 25 ; 276 maneiras diferentes 24 23

2
12 23 ; 231 maneiras diferentes 22 21

2
11 21 .( ) ( ) ( )

6 maneiras distintas (3! 5 3 ? 2).

17 576 configurações distintas (26 ? 26 ? 26).

C
5, 3

 5 
5 !

3 ! ? (5 2  3 )!
 5 

5  ? 4 ? 3!
3 !  ? 2!  5 

20

2

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

10 modos distintos .

Resposta pessoal.
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A MATEMÁTICA NO EGITO

O British Museum, também chamado de Museu Britânico de Londres, fica na cidade de Londres (Reino Unido). 

Ele foi fundado em 7 de junho de 1753 e é um marco para a sociedade inglesa, uma vez que reúne objetos im-

portantes de toda a história conhecida do país, incluindo representações do pensamento político e cultural 

de diferentes épocas.

Duas das três partes do Papiro Rhind estão no Museu Britânico de Londres – são as partes referentes aos 

problemas algébricos e aos problemas geométricos e de medições. A terceira parte, que está no Museu do 

Brooklin, em Nova York (EUA), refere-se aos problemas de multiplicações, frações e progressões.

Museu Britânico de Londres (Reino Unido). Foto de 2019.
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IBGE. Atlas geogr‡fico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro, 2018.
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Egito

Há um limite para a quantidade de informação matemática que se pode retirar de calendários e pedras tumula-

res, e nossas ideias sobre a contribuição egípcia seriam muito imprecisas se dependêssemos somente de mate-

rial de origem cerimonial e astronômica. A Matemática é muito mais do que contar e medir os aspectos que são 

tratados em inscrições hieroglíficas. Felizmente temos outras fontes de informação. Um certo número de papiros 

egípcios de algum modo resistiu ao desgaste do tempo por mais de três e meio milênios. O mais extenso dos de 

natureza matemática é um rolo de papiro com cerca de 0,30 m de altura e 5 m de comprimento, que está agora 

no British Museum (exceto uns poucos fragmentos que estão no Brooklin Museum). Foi comprado em 1858 

numa cidade à beira do Nilo, por um antiquário escocês, Henry Rhind; por isso é conhecido como Papiro Rhind, 

ou, menos frequentemente, chamado Papiro Ahmes em honra do escriba que o copiou por volta de 1650 a.C. 

O escriba conta que o material provém de um protótipo do Reino do Meio de cerca de 2000 a 1800 a.C., e é 

possível que parte desse conhecimento tenha provindo de Imhotep, o quase lendário arquiteto e médico do 

Faraó Zoser, que superintendeu a construção de sua pirâmide há cerca de 5 000 anos. De qualquer modo a 

matemática egípcia parece ter ficado estagnada por cerca de 2 000 anos, após um início bastante auspicioso.

BOYER, Carl Benjamin. História da Matemática. Trad. Elza F. Gomide. São Paulo: Blucher, 2010. p. 9.

Parte do Papiro Rhind, que está no Museu Britânico de Londres. 295,5 cm 3 32 cm.

O Museu Britânico de Londres tem um site próprio que você pode 

acessar em: https://www.britishmuseum.org/ (acesso em: 30 jan. 

2020). O site, que está em inglês, tem informações sobre as exposições 

e as visitas físicas. Se você quiser, pode acessar o link https://research.

britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx (acesso 

em: 30 jan. 2020) ou clicar em “Collection Online”, que aparece na 

página inicial, para ver fotos de algumas produções artístico-culturais 

e científicas que fazem parte do acervo do museu.

PARA ACESSAR

Reprodução de página inicial do site do Museu Britânico de Londres: https://www.britishmuseum.org/ (acesso em: 3 dez. 2019).
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O Papiro Rhind é um documento importante para que possamos compreender como os egípcios utilizavam 

conceitos matemáticos 3 800 anos atrás. Considerando os 85 problemas e as respectivas resoluções constan-

tes no papiro, podemos estudar como era o uso de frações, a resolução de equações simples, a medição da 

área de regiões poligonais, entre outros assuntos.

Veja o que diz uma tradução do problema 56 do Papiro Rhind.

Qual é o seqt de uma pirâmide de 250 cubit de altura e 360 cubit de lado?

Para resolver esse problema utilizando as ferramentas matemáticas que temos hoje, é preciso compreender 

o que significa seqt e cubit.

Cubit é uma unidade de medida de comprimento. 1 cubit equivale a 7 mãos, outra unidade de medida de com-

primento. Seqt é um conceito utilizado pelos egípcios para indicar a razão entre as medidas de comprimento 

do “percurso” e da “elevação” de uma pirâmide.

A m

t

a

C

B

H

Por exemplo, em uma pirâmide não oblíqua de base quadrada com medida de comprimento da altura H e do 

lado da base da pirâmide 2m, o seqt (S) seria a razão entre a medida de comprimento do “percurso”, que é a me-

tade da medida de comprimento do lado da base da pirâmide (m), e a medida de comprimento da “elevação”, 

que é a medida de comprimento da altura da pirâmide (H).

S m
H

5

Perceba que, considerando o triângulo retângulo ABC, S corresponderia ao inverso da tangente do ângulo de 

medida a. Veja:

     1      
5

  1  
5 1 ?

  m 
5

  m

tan a     H              H        H

                  m 

UM POUCO DE MATEMÁTICA

RELAÇÕES (OU RAZÕES) TRIGONOMÉTRICAS: SENO, COSSENO E TANGENTE

Veja a seguir o que é seno, cosseno e tangente da medida de um ângulo agudo.

Observe o triângulo retângulo ABC representado ao lado.

Considere que: 

a é a medida do ângulo interno no vértice C;

AB é o cateto oposto a a.

BC é o cateto adjacente a a.

AC é a hipotenusa do triângulo ABC.
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A razão entre a medida de comprimento do cateto oposto a a e a medida de comprimento da hipotenusa é 

uma constante que chamamos seno de a.
AB
AC

sen a 5

Analogamente, tem-se que o cosseno de a é a razão entre a medida do comprimento do cateto adjacente a a 

e a medida de comprimento da hipotenusa.
BC
AC

cos a 5

Por sua vez, a tangente de a é a razão entre a medida de comprimento do cateto oposto a a e a medida de 

comprimento do cateto adjacente ao ângulo a.
AB
BC

tan a 5

Retomando o problema 56 do Papiro Rhind e utilizando as ferramentas matemáticas de que dispomos atual-

mente, podemos calcular o seqt da pirâmide de medida de comprimento da altura 250 cubit e de medida de 

comprimento do lado de 360 cubit.

Apesar de não ser mencionado no problema, supõe-se que a pirâmide tenha base quadrada; dessa maneira, 

sabe-se que a medida de comprimento do “percurso” é metade da medida de comprimento do lado da pirâmide.

 m 5 
 360 

 5 180
               2

Isto é, o “percurso” tem medida de comprimento de 180 cubit. Sabendo que a “elevação” tem medida de com-

primento de 250 cubit, podemos calcular o seqt.

 S 5 
m

 5 
180

 5 
18

          H       250      25

O seqt corresponde a 
18

25
 cubit.

É importante ressaltar que quando os problemas foram registrados no Papiro Rhind, os procedimentos matemáti-

cos utilizados na resolução do problema não existiam ou não eram usados da maneira que são usados atualmente.

 PORTFîLIO

Com os mesmos grupos da etapa anterior, revejam todo o material no qual vocês obtiveram informações sobre 

o Papiro Rhind e outras informações sobre matemáticos do Egito. Em especial, conversem sobre a dificuldade 

de encontrar informações fidedignas relativas a épocas antigas (como milhares de anos atrás, no caso da 

Matemática egípcia). Pesquisem também produções matemáticas desse mesmo período, mas em outras regiões 

(Ásia, Mesopotâmia, China, etc.), bem como personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da 

Matemática da época.

Vejam algumas características que vocês devem identificar nesses materiais.

 Nome da(s) produção(ões) artístico-cultural(is) e científica(s) associada(s) à personalidade ou ao objeto estudado, 

como funciona e quais são os conceitos matemáticos envolvidos.

 Contexto histórico em que essa tecnologia foi criada, descoberta ou desenvolvida, qual era a necessidade da 

época e como ela ajudou a solucionar possíveis problemas.

 Localidade onde aconteceram os eventos narrados.

 Curiosidades sobre a vida da personalidade principal (onde nasceu, onde viveu, onde estudou, etc.).

 Contribuições dessa personalidade para a Matemática e para outras áreas do conhecimento.

 Informações sobre os pesquisadores desse assunto, em quais universidades eles trabalham e quais artigos vocês 

consultaram.

 Vídeos, gravações em áudio, livros ou documentos consultados com informações dos autores ou detentores de 

direito autoral dessas mídias.

Depois de coletarem todas essas informações no estudo dos materiais pesquisados, como você e os colegas de 

grupo organizariam esse material para melhorar a acessibilidade ou disponibilidade dele? Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro
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LITOGRAFIAS E XILOGRAVURAS DE ESCHER

Na cidade de Haia, nos Países Baixos, está localizado o museu Escher in Het Paleis, também chamado de

Escher no Palácio. O museu recebe esse nome pois fica no Palácio Lange Voorhout. O acervo do museu possui 

muitas obras do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher (1898-1972), além de ferramentas que o artis-

ta utilizou na criação de xilogravuras e litografias. Existem fontes que afirmam que algumas das litografias e 

xilogravuras expostas são réplicas das originais feitas por Escher.

Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico
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MAPA-MÚNDI

IBGE. Atlas geogr‡fico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro, 2018.

Museu Escher, no Palácio Lange Voorhout, em Haia (Países Baixos). Foto de 2017.
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Existe um site oficial que reúne todas as litografias e xilogravuras de Escher. Disponível em: https://mcescher.

com/gallery/. Acesso em: 30 jan. 2020. Embora o site esteja em inglês, você pode observar as obras e até os esboços 

clicando nos links abaixo da palavra “Collections”.

PARA ACESSAR

Reprodução da página inicial 

do site do acervo de M. C. Escher: 

https://mcescher.com/gallery/. 

Acesso em: 3 dez. 2019.

Quem foi M. C. Escher?

Foi um artista gráfico holandês famoso por seus trabalhos com ilusão de óptica. Apesar de reconhecido por 

sua originalidade e sua habilidade, ele era visto, pela classe artística, como intelectual demais e poético de 

menos. Seus críticos não se interessavam muito pelos temas narrativos e pelo uso da perspectiva – justamente 

as qualidades que o fizeram tão popular. Escher deixou uma produção de 448 litografias e xilogravuras e mais 

de 2 mil desenhos e esboços, além de ter ilustrado livros, tapeçarias, selos e murais.

Ruim de conta

Maurits Cornelis Escher nasceu em 1898 em Leeuwarden, [Países Baixos], em uma família rica. Não foi estudan-

te excepcional: suas notas eram boas em desenho, mas medianas em Matemática. Quando decidiu ser artista, 

penou para convencer os pais, mas contou com o apoio do seu professor Samuel Jessurun de Mesquita, um 

importante artista holandês [...].

Trip geométrica

Em 1922, o artista viajou pelo continente europeu. Em Granada, na Espanha, visitou os palácios de Alhambra, 

cujos mosaicos mouros o fascinaram. Ele copiou os desenhos e descobriu os segredos da divisão regular do 

plano, conceito matemático que o inspiraria na carreira. A partir de 1936, Escher fez outras viagens e estudou 

simetria e ordenação.

Xilo o quê?

As principais técnicas empregadas por Escher foram a xilogravura e a litografia. A primeira consiste em criar 

desenhos em relevo em um bloco de madeira, sobre o qual se aplica tinta. Na segunda, usa-se um pedaço de 

pedra plana, desenhando-se por cima [...].

Quebra-cabeças

Escher não era bom de Matemática, mas os árabes que decoraram Alhambra, sim. Na 

divisão regular do plano, eles usavam polígonos regulares e congruentes, como tri-

ângulos, quadrados e hexágonos, para fazer mosaicos. Em suas obras de tesselação, 

Escher partia de objetos geométricos para criar imagens que sempre têm a mesma 

área, e, portanto, se encaixam perfeitamente, como peixes ou aves [...].

MACHADO, Bruno. Quem foi M. C. Escher? Superinteressante, jul. 2018. Disponível em:  

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-foi-m-c-escher/. Acesso em: 25 nov. 2019.
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A xilogravura Lagartos (Lizards), de Escher, foi feita com o uso de simetrias. Observe que, ao realizar uma rota-

ção de 180° de um lagarto preto, com centro no ponto em que as caudas dos 2 lagartos pretos se encontram, 

obtemos o outro lagarto preto.

Além disso, ao comparar 2 lagartos vermelhos que estão com a cabeça voltada para a direita, por exemplo, 

podemos ver que houve uma translação de um para o outro. A mesma observação vale para lagartos de outras 

cores que estão voltados para o mesmo lado.
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Translação.

Rotação.

Lagartos. 1942. M. C. Escher. Xilogravura, 
30,4 cm 3 22,9 cm.
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Rotação.
Borboletas. 1948. M. C. Escher. Xilogravura, 30,5 cm 3 30,5 cm.

É possível ver simetrias similares às mencionadas em outras litografias e xilogravuras de Escher. Observe, por exem-

plo, a xilogravura Borboletas (Butterflies), em que também há uma simetria de rotação, mas, nesse caso, de 60¡.
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UM POUCO DE MATEMÁTICA

TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS

TRANSLA‚ÌO

A translação é o movimento feito em um plano, em relação a um vetor, para obter uma figura simétrica e 

congruente à figura original. Observe no exemplo que o segmento de reta AB foi transladado em relação 

ao vetor 
r

v .
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REFLEXÃO

A reflexão é o movimento feito em um plano, em relação a uma reta (ou um eixo), para obter uma figura 

simétrica e congruente à figura original. Observe no exemplo que o segmento de reta CD foi refletido em 

relação à reta r.

C

r

D8D

C8

ROTAÇÃO

A rotação é o movimento feito em um plano, em torno de um ponto, com sentido determinado e conforme 

a medida de um ângulo, para obter uma figura simétrica e congruente à original. Observe no exemplo que 

o segmento de reta EF foi rotacionado em relação ao ponto P no sentido horário com ângulo de medida 

de 60¡.

60°

E

F 5 F8

E8

COMPOSIÇÃO DE TRANSFORMAÇÕES

Podemos utilizar mais de uma transformação geométrica para obter uma nova figura. Observe o resultado 

da composição das transformações de reflexão em relação à reta m e translação em relação ao vetor t
r

 na 

região triangular ABC.
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Em muitas obras, Escher utilizou uma técnica conhecida como tesselagem. Ele utilizava figuras geométricas 

ou não que se encaixam para compor as imagens de maneira a evidenciar as transformações geométricas 

das figuras. É importante ressaltar que, ao utilizar essa técnica, é preciso garantir que toda a superfície esteja 

coberta, ou seja, não podem sobrar espaços em branco.

Mas como descobrir quais são as figuras geométricas que se encaixam? Podemos utilizar só um tipo de figura 

ou mais figuras; além disso, as figuras podem ou não ser regulares. No primeiro momento, vamos considerar 

apenas os casos em que todas as figuras são iguais e regulares.

Podemos começar pensando na medida do ângulo no ponto em que as figuras se encontram. A soma dessas 

medidas tem que ser igual a 360°. Dessa maneira, é preciso encontrar figuras geométricas de maneira que 

360 seja divisível pelo número correspondente à medida do ângulo da figura. Vejamos um exemplo.

A medida do ângulo interno de um hexágono regular é 120°. Dessa maneira, se forem justapostas 3 regiões 

planas limitadas por hexágonos regulares congruentes, vamos obter um ângulo de medida de 360°.

120° 120°

120°

Observe o rascunho da obra Lagartos e veja que Escher utilizou hexágonos regulares para compor as imagens.
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Lagartos.1942. M. C. 
Escher. Xilogravura, 
30,4 cm 3 22,9 cm.
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Existem apenas mais 2 figuras geométricas regulares que podem ser utilizadas na técnica da tesselagem – o 

quadrado e o triângulo –, se for considerado usar apenas um tipo de figura.

60°

60°

60°

60°

60°

60°

 PORTFîLIO

Com os mesmos grupos da etapa anterior, revejam todo o material no qual vocês obtiveram informações sobre 

o artista plástico Escher, as obras dele e os conteúdos matemáticos presentes nelas. Comparem a quantidade 

de informações que vocês obtiveram e a precisão delas com a quantidade e a precisão das informações sobre 

matemáticos ou produções artístico-culturais e científicas de épocas antigas.

Procurem identificar nos materiais de Escher as características a seguir.

 Nome da(s) produção(ões) associada(s) a ele e quais são os conceitos matemáticos envolvidos.

 Contexto histórico em que essas obras foram concebidas, movimentos artísticos vigentes, por exemplo.

 Localidade onde as obras foram produzidas, técnicas e materiais utilizados.

 Curiosidades sobre a vida de Escher (onde nasceu, onde viveu, onde estudou, etc.).

 Contribuições dessa personalidade para a Matemática e outras áreas do conhecimento.

 Dados informativos sobre os pesquisadores desse assunto, em quais universidades eles trabalham e quais 

artigos vocês consultaram.

 Vídeos, gravações em áudio, livros ou documentos consultados com informações dos autores ou detentores 

de direito autoral dessas mídias.

Depois de coletarem todas essas informações no estudo dos materiais pesquisados, como você e os colegas de 

grupo organizariam esse material para melhorar a acessibilidade ou disponibilidade dele? Resposta pessoal.

 Criem uma obra de arte utilizando a tŽcnica da tesselagem. Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
55

Não escreva  

no livro
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 Com os mesmos grupos, observem as imagens de matemáticos estampadas em selos ou cédulas de 

dinheiro.

 Escolham um dos matemáticos desta página e pesquisem em livros didáticos ou materiais de estudo 

on-line qual é a relação dele com o conteúdo matemático citado. Esta será a personalidade sobre a qual 

você vai organizar, publicar e divulgar um acervo digital na última etapa deste projeto.

DADE
ATIVI
66

Não escreva 
no livro

Carl Friedrich Gauss

Soma dos termos de uma progressão aritmética.

Leonhard Euler

Relação entre o número de vértices, de arestas

e de faces de um poliedro convexo.

René Descartes

Equação de uma reta.

Arquimedes

Cálculo da medida de área de um círculo.

Isaac Newton

Binômio de Newton e a relação com 

números binomiais. 
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As imagens não estão 
representadas em proporção.

Resposta pessoal.

P: Cédula de 1 libra esterlina, moeda ofi cial do Reino 
Unido.

P: Selo impresso na Itália em 1983.

P: Cédula de 10 marcos alemães, moeda ofi cial da Re-
pública Federal da Alemanha de 1949 a 2002.

P: Selo impresso na França por volta de 1937.

P: Cédula de 10 francos suíços, 
moeda ofi cial da Suíça e do 
Principado de Liechtenstein.
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COMPREENDENDO AS MÍDIAS DIGITAIS3

 NESTA ETAPA você vai estudar o que são mídias digitais e aprender a trabalhar com elas na criação de um 

acervo digital.

Você já ouviu falar em mídias digitais? Mídias são estruturas capazes de difundir informações, notícias 

e mensagens para as pessoas. Revistas, televisão, rádio, cinema e telefone são alguns exemplos dessas 

estruturas. As mídias digitais são aquelas que são veiculadas em estruturas digitais, ou seja, por meio da 

internet. As redes sociais são um exemplo de mídia digital.

Para compreender uma mídia digital é necessário passar por três passos: consumo, participação e produção, 

nessa ordem. Vejamos um exemplo de como cumprir esses passos em relação à Wikipédia.

A proposta da Wikipédia é ser uma enciclopédia livre on-line colaborativa que toda a sociedade possa cons-

truir junta. O site é formado por várias páginas que trazem informações sobre diversos assuntos. No fim de 

cada uma, há uma lista com as referências bibliográficas utilizadas na curadoria e escrita daquele conteúdo, 

além de links de páginas sobre assuntos relacionados ao tema em questão.

A seguir, apresentamos de maneira simplificada alguns passos para entender a estrutura da Wikipédia e pro-

duzir conteúdo para ela. 

1o passo: Conheça! Explore as páginas da Wikipédia e entenda a estrutura da plataforma. Perceba como os 

conteúdos são organizados nas páginas, o que é essencial em cada página, como são dispostos os links para 

outros conteúdos e como procurar diferentes assuntos.

2o passo: Participe! Crie uma conta na Wikipédia, leia e faça comentários pertinentes e verídicos em alguns 

artigos. Considerando sua contribuição, os autores podem fazer mudanças e corrigir eventuais erros. Não se 

esqueça de verificar se é necessário pagar para fazer uma publicação.

3o passo: Pratique! Crie e edite alguns artigos. Lembre-se de fazer uma pesquisa sobre o assunto que você está 

escrevendo e de citar todas as referências bibliográficas que você utilizou.

  Converse com os colegas sobre as seguintes questões e faça as anotações necessárias.

a) Quais tipos de mídia digital vocês costumam acessar?

b) Vocês já realizaram posts ou comentários em redes sociais?

c)  Vocês já produziram algum blog ou vídeo? Ele foi disponibilizado on-line? 

Qual foi o tema?

d)  Vocês acreditam que essas interações foram suficientes para você co-

nhecer todas as ferramentas das mídias que vocês utilizam?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
77

Não escreva  

no livro

Post:   imagem, vídeo ou texto 

publicado em uma mídia social.

Blog:   página on-line que 

apresenta conteúdo sobre 

determinado tema, em que os 

usuários podem conversar e 

trocar experiências.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro;

  dispositivo eletrônico com acesso à internet.
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COMO FAZER?

1.  Listar e analisar as mídias digitais.

2.  Escolher uma mídia digital e fazer o consumo 

crítico da mídia.

3.  Participar da mídia digital escolhida.

4.  Produzir para a mídia digital escolhida.

5.  Analisar se a mídia digital escolhida é adequada.

 
Vamos realizar uma atividade para cumprir os passos de consumo, participação e produção de uma 

mídia digital. Para isso, reúnam-se nos mesmos grupos da etapa 2. Respostas pessoais.

DADE
ATIVI
88

Não escreva  

no livro

a)
  

Listem as mídias digitais que vocês conhecem. Em seguida, escrevam a característica principal dessa mídia ou 

um pequeno texto que possa defini-la. Por exemplo, pode-se dizer que a WikipŽdia é uma mídia social que simula 

uma enciclopédia de assuntos variados, de maneira que os usuários possam interagir com os criadores ou criar 

os próprios artigos.

b)
  
Consumo: Escolham uma das mídias digitais que vocês listaram e investiguem-na. Criem uma conta, caso 

seja necessário, explorem as páginas da mídia e compreendam o funcionamento. Leiam os textos e obser-

vem as imagens ali dispostas de maneira crítica. É importante que vocês consigam ler gráficos e textos, ver 

imagens e perceber se existem informações erradas ou tendenciosas. Além disso, esperamos que após essa 

vivência vocês possam dominar técnicas para buscar informações relevantes dentro da plataforma. Não se 

esqueçam de ler os termos de compromisso e verificar se vocês atendem a todas as exigências legais para 

participar dessa mídia.

c)
 

Participação: Testem os recursos disponíveis na mídia digital e interajam com outros usuários. É importante lem-

brar sempre de ter responsabilidade e senso crítico ao interagir com outros usuários ou grupos de usuários. As 

informações ali dispostas podem ter até mesmo implicações legais se não forem observadas as leis de cada país. 

Outro aspecto relevante é procurar solucionar problemas da comunidade de maneira cívica. Verifique se é neces-

sário algum tipo de pagamento ou assinatura para participar dessa mídia.

d)
 
Produção: Produzam algum conteúdo na mídia digital. Vocês podem postar uma imagem, escrever um texto ou 

gravar um vídeo. Lembrem-se de qual é a linguagem que essa mídia digital prioriza. Utilizem todas as ferramentas 

disponíveis na plataforma e que puderem contribuir na sua produção de conteúdo.

e)
 

Agora que vocês têm várias informações sobre essa mídia digital, analisem se ela pode ser utilizada para a cons-

trução de um acervo digital como o que vocês conheceram na etapa 1 deste projeto. Verifique se a plataforma 

tem recursos para disponibilizar as fotos e a quantidade de texto necessária. Além disso, lembre-se de que é pre-

ciso colocar todas as produções artístico-culturais e científicas dos outros grupos no mesmo local, de maneira 

que os visitantes do museu possam ter acesso a todas elas.

 Caso a mídia digital que você escolheu não seja adequada para a construção do acervo digital, procure outra mí-

dia e repita os passos de consumo, participação e produção indicados.

 
Por fim, reúna toda a turma e escolham apenas uma das mídias digitais para a construção do acervo 

digital da turma. Resposta pessoal.

 PORTFÓLIO

Com os mesmos grupos, retomem os passos de estudo das mídias digitais e anotem todos os resultados e 

as conclusões. Essa é uma ótima maneira de registrar todas as informações de que vocês vão precisar. Usem 

tabelas, quadros e até fluxogramas para registrar todas as ideias!

Para vocês se prepararem para a elaboração do acervo digital sobre a personalidade que vocês escolheram, 

é importante relembrar os registros que fizeram sobre o museu físico que visitaram, as mídias e as formas de 

produção artístico-cultural com que tiveram contato. Agora que vocês conhecem muitas outras maneiras de se 

comunicar, reapresentem uma das obras do museu físico em outra mídia, buscando sempre maior visibilidade 

e acessibilidade das informações. Respostas pessoais.
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4 PUBLICANDO UM ACERVO DIGITAL

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 dispositivo eletrônico com acesso à internet;

  local na escola para a apresentação do acervo digital.

 NESTA ETAPA você vai criar e divulgar um acervo digital! Lembre-se dos museus virtuais que visitou e pense 

em maneiras criativas de compartilhar com a comunidade escolar o conhecimento que você adquiriu ao lon-

go deste projeto e das pesquisas que fez.

FINALIZANDO AS PESQUISAS

Na etapa 2 você teve contato com diferentes produções artístico-culturais e científicas. Agora é preciso reto-

mar esse material para produzir e adequar a mídia digital escolhida para a construção do acervo digital.

A Wikipédia é uma plataforma que permite a criação de um acervo digital. É possível fazer um artigo principal 

do acervo e indicar nele os artigos referentes à personalidade que cada grupo escolheu. Veja o exemplo de 

uma página de um acervo digital da Wikipédia.
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Com os mesmos grupos das etapas anteriores, retomem os textos e os vídeos que vocês fizeram. Re-

vejam tudo e reestruturem esse material de acordo com a mídia digital que a turma escolheu para a 

construção do acervo digital. Vejam algumas adequações que vocês podem fazer para que o conteúdo 

corresponda à mídia digital escolhida.

 Verifiquem se é necessária a inclusão de imagens na mídia digital escolhida e selecionem, em bancos de imagens 

gratuitos, fotos e figuras interessantes e que complementem a informação.

 Façam a adequação do texto à mídia digital escolhida. É importante observar não apenas a quantidade de texto 

que a mídia comporta, como a linguagem mais adequada considerando a mídia e a informação apresentada.

 Selecionem vídeos e outros recursos caso a mídia digital permita essa utilização.

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
99

Não escreva 

no livro

Caricatura de Alan Turing em frente 
a dezenas de códigos. Essa é uma 
referência à criação Bomb, que testava 
simultaneamente várias possibilidades 
de letras a fim de “quebrar” as 
mensagens alemãs que eram 
criptografadas pela máquina Enigma.
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Alan Turing (1912-1954). Foto de 1951.
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A máquina de Turing 

A máquina de Turing é um aparelho hipotético, ou seja, abstrato, 

que mudaria de função de acordo com a necessidade do usuário. 

O funcionamento dela é inspirado no sistema binário e é a partir 

disso que foi desenvolvida a lógica existente atualmente que pos-

sibilitou a criação dos dispositivos eletrônicos que conhecemos.

Como essa máquina não existe de fato, ela não está em nenhum 

museu. Contudo, podemos dizer que o conceito dessa máquina foi 

aplicado na criação de diversas ferramentas que utilizamos atual-

mente, como os computadores e os smartphones. Por esse motivo, 

o criador Alan Mathison Turing é considerado o pai da compu-

tação. Ele nasceu em 1912 em Londres, Reino Unido, e desde a 

infância já dava sinais de que tinha uma inteligência admirável.

Turing se formou em Matemática em 1934, no King’s College, lo-

calizado em Cambridge, Reino Unido. No ano de 1939, no início 

da Segunda Guerra Mundial, trabalhou para o governo britânico 

ajudando a decifrar mensagens secretas alemãs. Para isso ele 

criou outra máquina, a Bomb, que era utilizada para decodificar 

mensagens criadas pela máquina Enigma.

Veja uma organização de informações, feita para ser publicada em uma página da WikipŽdia, em que a máqui-

na de Turing é tratada não só como uma produção científica, mas também artístico-cultural.
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 Acessem a mídia digital que a turma escolheu e criem 

uma conta do grupo. Leiam os termos de uso e certifi-

quem-se de que vocês atendam a todas as exigências 

para utilizar a mídia digital escolhida.

 Considerando as características da mídia digital es-

colhida, insiram na plataforma digital as informações 

que vocês reuniram e organizaram. Lembrem-se de co-

locar todas as informações e garantir que o texto seja de fácil leitura e compreensão por todos.

 Incluam as imagens, os vídeos e os outros recursos que vocês selecionaram para ajudar o leitor a compreender a 

produção artístico-cultural e científica.

 Incluam as referências bibliográficas que vocês utilizaram para que o leitor possa buscar mais informações na 

fonte, caso ele sinta essa necessidade. Lembrem-se de que para os sites é importante indicar o nome do site, o 

endereço completo dele e a data em que você fez a consulta.

 Para livros, é necessário indicar o nome do livro, o autor, a editora, o local e o ano de publicação. Caso o livro se 

encontre em uma plataforma on-line, você deve indicar o link de acesso a essa plataforma.

COMO FAZER?

1.  Criar uma conta na mídia digital escolhida.

2.  Reunir as informações na plataforma digital.

3.  Adicionar imagens, vídeos e outros recursos.

4.  Incluir as referências bibliográficas 

utilizadas.

 Com os mesmos grupos das etapas anteriores, agora vocês vão criar um acervo digital. Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
1010

Não escreva  

no livro

PRODUTO FINAL

CRIANDO UM ACERVO DIGITAL

Depois de organizar o material da personalidade matemática que você pesquisou e de escolher a mídia social 

usada como plataforma, você pode começar a criar seu acervo digital.
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A ficha catalográfica de um livro apresenta as principais informações sobre 

ele e que devem ser indicadas como referência bibliográfica de consulta. 

Por exemplo, a ficha catalográfica acima é do livro A função educacional dos 

museus: 60 anos do Seminário Regional da Unesco, que tem vários autores e foi 

organizado por Mario Chagas e Marcus Vinícius Macri e publicado pelo Museu 

da República, no Rio de Janeiro, em 2019. Esse livro também está disponível no 

site http://museudarepublica.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/

Livro_seminario_WEB.pdf (acesso em: 30 jan. 2020).

R
e
p
ro

d
u
ç
ã
o
/M

u
s
e
u
 d

a
 R

e
p
ú
b
lic

a

 
104104  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto3_074a107_LA.indd   104PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto3_074a107_LA.indd   104 2/17/20   9:16 AM2/17/20   9:16 AM

http://museudarepublica.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Livro_seminario_WEB.pdf


APRESENTANDO O ACERVO DIGITAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR

Agora que vocês já criaram o acervo digital, é muito importante fazer a apresentação e a divulgação dele para 

a comunidade escolar. Dessa maneira, todos terão a chance de conhecer os matemáticos e as produções ar-

tístico-culturais e científicas que vocês pesquisaram.

Slogan:   conjunto de palavras que forma 

uma frase ou expressão concisa e de fácil 

memorização. É utilizado em campanhas 

publicitárias, políticas e outras, para lançar 

produtos ou marcas.

Público-alvo:   grupo de pessoas que tem 

características em comum, por exemplo 

idade, gênero, profissão e interesses, ao 

qual se dirige uma mensagem.

  Com os mesmos grupos das etapas anteriores, planejem a apresentação e a divulgação do acervo digi-

tal.

DADE
ATIVI
1111

Não escreva  

no livro

Conversem com os professores e a diretoria da escola e escolham a data mais adequada para a apresen-

tação do acervo digital para a comunidade escolar. É importante escolher um dia em que várias pessoas 

da comunidade escolar possam estar presentes.

Para a escolha do local, pensem em quantas pessoas vocês estimam que devem comparecer ao evento. 

Além disso, é importante que o local tenha estrutura apropriada para a apresentação do museu virtual, ou 

seja, um ou mais dispositivos eletrônicos disponíveis e com acesso à internet e projetor de imagens. Pode 

ser o auditório da escola ou um local amplo. Outra opção é utilizar o laboratório de informática da escola.

  Pesquisem anúncios na internet e analisem as mídias sociais 

nas quais eles estão inseridos. Observem quais são as infor-

mações mais relevantes, como o uso de imagens e de slogans. 

Organizem os resultados que vocês obtiveram, indicando o 

nome da mídia, as características e o público-alvo prioritário. 

Se preferirem, montem um quadro, como o do exemplo a se-

guir, para organizar os dados de maneira mais eficiente.

Mídia

Jornal digital da cidade.

Características

Meio de comunicação digital que pode ter imagens e vídeos.

Público-alvo prioritário

Prioritariamente pessoas que leem jornal no formato digital e moram na cidade em que ele é distribuído.

 Considerando os resultados obtidos, façam a escolha de qual é a mídia digital mais adequada para a 

divulgação do acervo digital. Resposta pessoal.

COMO FAZER?

1.  Escolher uma data e um local para a apresentação do acervo digital.

2.  Escolher uma mídia digital para fazer a divulgação da apresentação.

3.  Produzir um anúncio para a divulgação na mídia digital escolhida.

4.  Apresentar o acervo digital para a comunidade escolar.

Resposta pessoal.
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 Criem um anúncio adequado à mídia digital que vocês vão utilizar. Lembrem-se de colocar o nome do 

acervo digital, as informações sobre o que se pode encontrar nele e como acessá-lo. Além disso, colo-

quem a data, o horário e o local da apresentação do museu digital à comunidade escolar. Vocês também 

podem colocar imagens e slogans. Finalmente, veiculem o anúncio na mídia digital escolhida.

 Veja um exemplo de anúncio do Museu Virtual Descobertas Matemáticas, que foi veiculado no perfil de 

uma escola em uma rede social de fotos.

 Na data e no horário escolhidos, apresentem o acervo digital que vocês criaram para a comunidade 

escolar. É interessante explicar um pouco como ocorreram os processos de pesquisa das produções 

artístico-culturais e científicas, da escolha da mídia digital e da criação do acervo digital. Expliquem aos 

presentes como explorar o acervo utilizando diferentes dispositivos eletrônicos.

PORTFÓLIO

Após a apresentação do acervo digital para a comunidade escolar, conversem sobre os pontos positivos e 

e os negativos da criação e apresentação do acervo digital. Esse é o momento de expor para os colegas sua 

percepção da aceitação da comunidade escolar e de como a criação de vocês ajudou e impactou a vida das 

pessoas. Escreva um texto relatando sua experiência. Respostas pessoais.

Não escreva 

no livro

APRENDA SOBRE A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

DE UM JEITO FÁCIL E INTUITIVO!

Venha conferir o museu virtual em 

26 de novembro de 2021,
no laboratório da Escola do Bairro.

Acesse em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Descobertas_Matematicas

Máquina Bomb, criada por 

Alan Turing, no Bletchley 

Park, em Buckinghamshire 

(Reino Unido). A
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Resposta pessoal.
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AVALIAÇÃO
 Registre sua avaliação deste projeto. Utilize as questões a seguir para refletir e escrever sua avaliação.

1. Antes de iniciar o projeto, você já tinha visitado um museu físico ou acessado um museu virtual? Se sim, como 

tinha sido essa experiência?

2. Você já tinha ouvido falar da máquina Enigma? Já conhecia a história de Alan Turing?

3. Você já conhecia o Papiro Rhind e a sociedade egípcia?

4. Você já tinha visto alguma das obras de Escher? E a tesselagem, você já tinha ouvido falar dessa técnica?

5. Você já conhecia as demais produções artístico-culturais e científicas que pesquisou? O que foi mais interessante 

descobrir?

6. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

7. Como este projeto o ajudou a ampliar seu conhecimento?

8. Se você pudesse alterar a maneira de conduzir alguma etapa ou expandir o projeto, o que você faria?

 Registre sua avaliação em relação às suas atitudes na execução deste projeto. Utilize as questões a 

seguir para refletir e escrever sua avaliação. 

1. Você participou da realização de todas as etapas do projeto?

2. Você agiu sempre com respeito com os colegas e com o professor ao longo do projeto?

3. Qual foi sua colaboração na criação e na divulgação do acervo digital?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Não escreva 

no livro

Tenha um espaço tranquilo para que você possa desenvolver suas 
atividades individuais, como leitura e pesquisa. Às vezes uma música 
também pode ajudar na concentração.
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4
PROJETO

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

DIÁLOGO E DEBATE 
NA ESCOLA

A maneira como nos expressamos sobre um tema ou em determinada situação diz muito sobre quem somos,

o que pensamos sobre o assunto e o que estamos sentindo naquele momento. 
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Pense na maneira como você 

conversa no dia a dia com 

uma pessoa próxima a você – 

um familiar ou um amigo, por 

exemplo. Como você se sente 

ao se lembrar das conversas? 

No geral, as conversas desse 

tipo entre vocês podem ser 

consideradas pacíficas?

A gora, pense especificamente 

em alguma situação que você 

já vivenciou ou presenciou em 

que houve discordância entre 

as pessoas envolvidas. Como 

você se sente com a lembran-

ça dessa conversa? Você acha 

que a maneira como as pesso-

as se manifestaram, as pala-

vras utilizadas e as posturas 

corporais que tiveram foram 

positivas ou negativas para 

resolver a discordância entre 

elas?

Se convidarem você para par-

ticipar de um debate, de que 

maneira apresentaria suas 

propostas? E como faria para 

questionar as propostas de 

outras pessoas? Pois bem, 

neste projeto este convite 

está feito: você vai participar 

de um debate!
O QUE É MEDIAÇÃO DE CONFLITOS?
Mediar significa encontrar soluções para desacordos entre 

2 ou mais partes. Como tema integrador, a Mediação de 

conflitos se relaciona com encontrar maneiras para lidar 

com problemas rotineiros de convívio e com conflitos 

mal resolvidos entre pessoas. A participação inclusiva, 

respeitosa, pacífica, colaborativa e construtiva das pessoas 

envolvidas se faz necessária para atingir esse fim, trazendo 

ganhos e aprendizagens a todos.

Como você pode melhorar 
a maneira de se expressar 
com  o outro?
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OBJETIVOS

   

Refletir sobre fatores relacionados ao bem-estar e como eles po-

dem influenciar o desempenho acadêmico dos estudantes. 

  

Mapear o ambiente escolar e o entorno.

  

Refletir sobre situações de indisciplina e conflito.

  

Conhecer práticas de mediação e compreender a importância 

do diálogo.

  

Pesquisar e diagnosticar os principais problemas do ambiente 

escolar e do entorno.

  

Organizar e participar de um debate.

JUSTIFICATIVA

 AS DIFERENTES opiniões sobre um assunto, as divergências em como proceder em determinadas situações co-

tidianas e os conflitos, de modo geral, fazem parte da vida em sociedade. Esse tipo de situação rotineira inerente à 

vida comunitária, em sua natureza, não é bom nem ruim. Mas a maneira como lidamos com essas questões pode 

ter consequências positivas ou negativas.

Viver em sociedade, em uma perspectiva cidadã, exige o desenvolvimento e o exercício de competências e 

habilidades emocionais, tais como o respeito, a empatia, o diálogo, a cooperação, o acolhimento e o reconhe-

cimento da diversidade, sem preconceitos de nenhuma natureza. Nesse sentido, com este projeto buscamos 

apresentar subsídios que vão permitir a compreensão da mediação como um instrumento útil para se viver 

em sociedade.

PRODUTO FINAL

  Apresentar, em um debate com a turma ou a comunidade escolar (estudantes, professores, demais 

funcionários que atuam na escola e familiares ou responsáveis pelos estudantes), as vivências do projeto 

e as conclusões obtidas no decorrer dele com o objetivo de propor melhorias para o ambiente da escola 

ou do entorno.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – Um retrato das escolas

 Etapa 2 – Conhecendo a escola e o entorno

 Etapa 3 – Diálogo para resolver conflitos

 Etapa 4 – Levantamento dos dados

 Etapa 5 – O momento do debate

 Avaliação

P:  Apresentamos no quadro acima as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas 
neste projeto, bem como as competências específicas e as habilidades da área de Matemática e 
suas Tecnologias e as habilidades de outras áreas do conhecimento que são favorecidas no decorrer 
deste projeto.  

COMO SERÁ O PROJETO?

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar o portfólio! 

Veja mais informações sobre ele 

na página 6.

Competências gerais: CG04, CG05, 

CG07, CG08, CG09, CG10.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias: 

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT04.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT102, 

EM13MAT202, EM13MAT203, 

EM13MAT406.

Habilidades de outras áreas de 

conhecimento: EM13LGG301, 

EM13LGG701, EM13LGG703, 

EM13CHS503.

A BNCC NESTE PROJETO
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  dispositivo eletrônico com acesso à internet;

  folhas de papel, caderno ou software para 

registro.

PARA INICIAR este projeto, vamos conhecer um pou-

co o cotidiano escolar e a qualidade de vida de estu-

dantes de diversos países. Você pode descobrir pontos 

comuns e também diferenças ao comparar as informa-

ções com a realidade da escola em que estuda. 

Estudante brasileiro sofre ‘bullying’, é mais solitário e admite problemas 
de indisciplina nas escolas

Percepção dos alunos sobre vida e clima escolar revela que é necessário mudar a forma como debatemos a 

educação, segundo pesquisa Pisa 2018

Escola brasileira incentiva a competição. Já estudantes relatam bullying e 

têm menos facilidade em solucionar problemas, mas concordam que seus 

professores têm entusiasmo ao ensinar. É o que revela pesquisa do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes 2018 (Pisa, em inglês), realizada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A pesquisa, divulgada a cada três anos, avalia o conhecimento de leitura, ciências e matemática de alunos de 

15 anos de vários países. Nesta edição, mensurou também aspectos do bem-estar dos estudantes, que influen-

ciam diretamente em seu aprendizado.

O Pisa entende o bem-estar como um estado dinâmico, relacionado ao funcionamento psicológico, cognitivo, ma-

terial, social e físico dos estudantes, mas também às capacidades que os jovens têm de ter uma vida feliz e gratifi-

cante. Para o programa, “sem investimentos suficientes no desenvolvimento de capacidades no presente, é menos 

provável que os alunos desfrutem de bem-estar quando adultos”.

Temas como bem-estar vem ganhando cada vez mais peso nos debates sobre educação. E estão relacionados 

com o projeto Competências Globais da OCDE, que prevê lançar uma nova prova para mensurar a qualidade 

da educação. Previsto para o final de 2020, o exame vai medir as habilidades sociais dos estudantes e sua 

capacidade para encontrar soluções para problemas, o que é uma das habilidades essenciais para uma boa 

redação do Enem, por exemplo.

O resultado mais recente do Pisa mediu diversas variáveis relacionadas ao clima nas escolas que afetam o 

bem-estar dos estudantes. Veja as principais informações reportadas pelos estudantes brasileiros.

Bullying:   palavra da língua 

inglesa usada para descrever 

atos sistemáticos de 

intimidação e violência física 

ou psicológica, geralmente 

em ambiente escolar.

1 em quase 3 estudantes sofrem 

bullying.

29% dos estudantes brasileiros entrevistados 

afirmaram sofrerem bullying pelo menos algu-

mas vezes por mês, um resultado superior à 

média dos países da OCDE (23%).

1 UM RETRATO DAS ESCOLAS

#Ždaminhaconta é uma campanha promovida

pela SaferNet Brasil e pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef), com apoio das redes sociais, para 

combater o bullying.
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Competição é mais comum que cooperação nas escolas.

No Brasil, 48% dos estudantes relataram que seus colegas de escola 

cooperam entre si e 57% relataram que o ambiente de competição 

prevalece. Nos países demais acontece o inverso:

a cooperação (62%) é maior que a competição (50%).

COOPETIÇÃO

Coopetição é um neologismo (palavra formada de outras já existentes) usado no contexto empresarial 

para mostrar a importância da coexistência e do equilíbrio entre cooperação e competição.

Estudante é solidário, mas nem tanto.

85% dos brasileiros que participaram da pesquisa concordaram fortemente que é bom ajudar os alunos que não 

podem se defender. Na OCDE a média é de 88%.

Solidão é maior entre adolescentes brasileiros.

Cerca de 23% dos alunos do Brasil concordam ou concordam fortemente que eles se sentem sozinhos 

na escola. A média da OCDE é de 16% de estudantes solitários.

Alunos brasileiros são menos satisfeitos com a vida.

65% dos estudantes brasileiros relataram estar satisfeitos com a vida, contra 67% da média de países que 

participaram da pesquisa. Cerca de 90% dos alunos brasileiros, no entanto, relataram, às vezes ou sempre, 

sentirem-se felizes; enquanto cerca de 13% dos estudantes disseram estar sempre tristes. “Na maioria dos 

países e economias, os estudantes apresentaram maior probabilidade de relatar sentimentos positivos quando 

relataram um forte senso de pertencimento à escola e uma maior cooperação entre seus colegas. Os que 

sofrem bullying com mais frequência expressaram mais tristeza”, informou o relatório do Pisa 2018.

Indisciplina é um grande problema na sala de aula.

Cerca de 41% dos estudantes afirmaram que quase todos os professores de linguagens precisam esperar 

muito tempo para que os alunos se acalmem antes de começar as aulas. O incômodo com a indisciplina 

no Brasil é muito mais alto que na média da OCDE (26%). E isto parece influenciar na performance dos 

adolescentes. Estudantes que reportaram este problema marcaram 19 pontos a menos em leitura do que 

alunos que não identificaram ou minimizaram o problema.

RAÇÃOCOOPE

PETIÇÃOCOM

Adolescentes brasileiros faltam mais.

No Brasil, 50% dos alunos faltaram um dia de aula 

e 44% dos alunos chegaram atrasados à escola 

nas duas semanas anteriores ao teste do Pisa.

Na média dos países que participaram da 

pesquisa, 21% dos estudantes pularam um 

dia de aula e 48% chegaram atrasados no 

mesmo período.

Infográfico apresentado no documento Violência 

escolar e bullying: relatório sobre a situação mundial, 

publicado em 2019 pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
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Entusiasmo dos professores é destaque.

Cerca de 83% dos alunos do Brasil concordaram ou concordaram fortemente que o professor mostra prazer 

no ensino. Na média da OCDE esse número ficou em 74%. Os dados mostram que professores entusiasmados 

influenciam diretamente na pontuação de leitura de seus estudantes.

Brasileiros solucionam problemas pior que a média.

77% dos estudantes concordam ou concordam fortemente que geralmente conseguem encontrar uma saída 

para situações difíceis e 55% concordam ou concordam fortemente que, quando falham, se preocupam 

com o que os outros pensam. Na média da OCDE, 84% dos alunos afirmam serem capazes de solucionar 

problemas difíceis. Em contrapartida, 56% se preocupam com o que outros pensam quando eles falham. 

Os dados mostram que em todos os sistemas de ensino, incluindo o Brasil, as meninas têm mais medo do 

fracasso que os meninos.

Estudantes acreditam na meritocracia.

A maioria dos estudantes do Brasil e dos países da OCDE entendem que seus talentos e habilidades podem 

ser desenvolvidos através do esforço, a chamada “mentalidade de crescimento”.

OLIVEIRA, Regiane. Estudante brasileiro sofre ‘bullying’, é mais solitário e admite problemas de indisciplina nas escolas.

El País, São Paulo, 3 dez. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2019-12-03/estudante-brasileiro-

sofre-bullying-e-mais-solitario-e-admite-problemas-de-indisciplina-nas-escolas.html. Acesso em: 9 jan. 2020.

 Notícias e reportagens jornalísticas podem ser veiculadas oralmente, na forma impressa e na forma 

digital.

 A notícia geralmente é responsável pela simples descrição ou notificação dos fatos, enquanto a repor-

tagem apresenta, além da exposição dos fatos, interpretações, opiniões e conexões com outros aconte-

cimentos.

 O texto que você leu é uma notícia ou uma reportagem jornalística? Justifique sua resposta e verifique 

se os colegas o classificaram da mesma maneira e quais justificativas deram. Nessa conversa, fique 

atento para respeitar o tempo de fala de cada colega e ouvir com atenção.
É uma reportagem jornalística; exemplos de justifi cativa: apresenta comparações entre os dados dos estudantes 
brasileiros e a média dos países da OCDE e adjetiva alguns dos índices.

DADE
ATIVI

11
Não escreva 

no livro

PARA ESCUTAR

Você já deve conhecer os podcasts. Além de 

assuntos diversos relacionados a cultura, jogos e 

entretenimento, também é possível se informar 

em podcasts jornalísticos.

Busque e escute um podcast jornalístico de 

seu interesse. Na próxima aula você pode 

compartilhar com os colegas o que achou da 

experiência e o que aprendeu com o áudio.

Podcasts são programas de áudio que podem ser 

ouvidos em dispositivos eletrônicos – como 

smartphone, tablet e computador –, em qualquer lugar 

e a qualquer momento.
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b) De maneira geral, você acha que é produtivo comparar as porcentagens obtidas 

pelos estudantes brasileiros com a média dos países da OCDE? Você acha que 

todas as escolas participantes do Pisa 2018 apresentaram individualmente os 

mesmos resultados da média nacional correspondente? Quais fatores podem 

influenciar para uma distorção da média de um conjunto de dados?

c) Os dados do Pisa 2018 mostram que, em todos os sistemas de ensino, incluindo 

o Brasil, as meninas têm mais medo do fracasso do que os meninos. Descreva 

hipóteses que explicam esse fenômeno. 

Respostas 
pessoais.

Resposta pessoal.

Tema do índice
Percentual dos 

estudantes brasileiros

Média dos países 

da OCDE

Bullying 29% 23%

Satisfação com a vida

Solidariedade

Competitividade

Cooperação

Solidão

Incômodo com a indisciplina

Em 2 semanas, faltaram 1 dia de aula

Em 2 semanas, chegaram atrasados em 1 dia de aula 

Entusiasmo dos professores

Conseguem encontrar uma saída para situações difíceis

Preocupam-se com o que os outros pensam quando falham

 Entre os diversos resultados apresentados pelo Pisa 2018, alguns mostram índices melhores para os 

estudantes brasileiros do que a média dos países pesquisados. 

a) Copie a tabela a seguir, complete-a com os dados do texto e observe tais índices.
Os temas “Em 2 semanas, chegaram atrasados em 1 dia de aula” e “Entusiasmo dos professores” apresentaram melhores 
índices para os estudantes brasileiros do que a média dos países pesquisados.

Fonte de consulta: a mesma do texto.

65% 67%

85% 88%

57% 50%

48% 62%

23% 16%

41% 26%

50% 21%

44% 48%

83% 74%

77% 84%

55% 56%

ALGUNS ÍNDICES RELATADOS NO PISA 2018

Conheça um pouco 

mais sobre a campanha 

#Ždaminhaconta 

acessando o site https://

new.safernet.org.br/

content/infografico-

bullying (acesso em: 

9 jan. 2020).

PARA ACESSAR

 Releia o terceiro parágrafo da reportagem, sobre bem-estar, e o resultado do Pisa 2018 que cita a “men-

talidade de crescimento”. 

 Como você entende a relação entre “mentalidade de crescimento” e bem-estar dos estudantes, isto é, 

você acha que o desenvolvimento de cada estudante depende exclusivamente do próprio esforço, do 

talento e das habilidades? Resposta pessoal.

Além dos exemplos citados na 

reportagem, outros fatores estão 

relacionados ao bem-estar humano, 

como praticar exercícios, alimentar-se 

e hidratar-se bem, ter qualidade de 

sono, entre outros. De acordo com 

a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), para um indivíduo ter saúde, 

ele deve viver o estado completo 

de bem-estar físico, mental e social.
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Em 2015, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) 

estabeleceu os novos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Entre os 

17 objetivos definidos, o 

4 assegura a educação inclusiva 

e equitativa de qualidade em 

todos os níveis de educação.

P:  Para saber mais sobre o ob-
jetivo 4 dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, 
acesse o site http://www.
agenda2030.org.br/ods/4/ 
(acesso em: 9 jan. 2020).

 PORTFÓLIO

Leia a seguir um trecho da Declaração da ONU sobre uma 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 edu-

cação, do diálogo e da cooperação;

[...]

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Artigo 1º. 107ª sessão plenária, 

13 de setembro de 1999. Disponível em: http://www.comitepaz.org.br/download/Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20

de%20A%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20uma%20Cultura%20de%20Paz%20-%20ONU.pdf. Acesso em: 9 jan. 2020. 

Escreva um texto destacando o que você considera adequado e o que pode melhorar na escola em que 

você estuda, levando em conta um ambiente que possibilite cultura de paz, educação global, educação 

internacional e educação intercultural.

Não escreva  

no livro

Resposta pessoal.

 De acordo com o projeto Competências Globais da OCDE, citado no texto, 

os estudantes precisam de habilidades, conhecimentos e compreensões 

globais para desenvolver conexões significativas com a sociedade e o 

mundo. Para isso, se faz necessário:

• ampliar as perspectivas sobre si e sobre o mundo ao seu redor;

• aprender e respeitar as diferenças e acreditar que um mundo diversificado é 

mais forte e interessante de viver;

• comunicar-se e colaborar através das culturas de uma maneira sensível e 

consciente;

• apreciar outras culturas e incentivar os outros a estarem abertos a novas 

ideias, atitudes e tradições;

• desenvolver habilidades de pensamento crítico para resolução de problemas, 

que são necessárias em todas as profissões [...].

AFS INTERCULTURAL BRASIL. Índice AFS de Competências Globais para Escolas. Disponível em: 

https://www.afs.org.br/indice-afs-competencias-globais/. Acesso em: 9 jan. 2020.

a) Consulte o site da AFS Intercultural Brasil, referenciado no texto acima, e des-

cubra o significado dos termos e dos conceitos relacionados às Competências 

Globais da OCDE.

 Educação para cidadania global.

 Competência global.

 Aprendizagem intercultural.

 Diversidade.

 Educação internacional.

 Educação intercultural.

b) De acordo com a reportagem que você leu, do jornal El Pa’s, a OCDE planejava 

lançar um novo exame, no final de 2020, para medir habilidades sociais dos estu-

dantes e a capacidade de encontrar soluções para problemas. Faça uma pesquisa 

sobre esse assunto e verifique se tal exame foi criado ou se há outros indicadores 

que podem informar a situação atual dos estudantes brasileiros nesses quesitos.

Veja os significados dos termos e dos 
conceitos no Manual do Professor.

Respostas de acordo com o ano de realização da atividade, os exames desenvolvidos 
pela OCDE e o calendário de divulgação dos resultados.
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folhas de papel, caderno ou software para registro;

 material para construir um painel ou cartaz, como papel-cartão.

CONHECENDO A ESCOLA E O ENTORNO2

 UMA EDUCAÇÃO voltada para a cidadania global é aquela que tem como fi-

nalidade o envolvimento ativo dos estudantes em ações, tanto no âmbito local 

quanto global, que visam à construção de um mundo mais justo, pacífico, inclu-

sivo, seguro e sustentável. Conhecer o ambiente escolar e o entorno é o primei-

ro passo de uma educação para cidadania global. Portanto, nesta etapa do pro-

jeto, você vai identificar e representar lugares de interesse do entorno escolar e 

descrever as características físicas e normativas da escola em que você estuda.

Normativo:   que estabelece 

normas, padrões, regras.

Faça esta atividade em grupos com cerca de 5 estudantes.

 Quantifiquem e descrevam as características físicas da escola em que vocês estudam. Para isso, utili-

zem como orientação os itens a seguir e personalizem-nos de acordo com a necessidade.

 Salas de aula, banheiros e vestiários.

 Laboratórios científicos ou tecnológicos com computadores e acesso à internet.

 Quadras ou ginásios poliesportivos.

 Lanchonete, refeitório ou cozinha.

 Elevadores e rampas para acesso de pessoas com dificuldades de locomoção. 

 Pomar ou horta, pátio, brinquedoteca ou parque. 

 Biblioteca, salas de leitura, salas de estudo, salas de arte, salas de música e auditórios.

 Sala de professores, coordenadores e diretores, secretarias e almoxarifados.

 Mobiliário adequado para as dependências escolares. 

 Para cada item, descrevam se existem ou não normas ou combinados feitos entre estudantes, profes-

sores e diretoria da escola. Se existirem, citem quais são as consequências quando alguma delas não é 

seguida por alguém.

 Vestuário, uso obrigatório ou não de uniforme.

 Horário escolar, bem como entrada e saída fora dos momentos estabelecidos.

 Uso de equipamentos eletrônicos, como smartphone, em momentos considerados inadequados.

 Atitudes de convivência nos espaços comuns da escola, como não correr, não gritar e não sujar os espaços.

 Atitudes de convivência durante a aula, como respeitar e ouvir quem está falando e dedicar-se às atividades 

combinadas.

 Atitudes de respeito em todos os contatos sociais, como não insultar outras pessoas (estudante, professor ou 

funcionário da escola) nem praticar bullying.

Respostas de acordo com a realidade da escola.

DADE
ATIVI

22
Não escreva  

no livro

Respostas de acordo com a realidade da escola.
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 Releia a manchete da reportagem da página 111. Depois, leia a manchete abaixo, de uma reportagem 

publicada em 15 de julho de 2019.

Estudante brasileiro sofre ‘bullying’, é 
mais solitário e admite problemas de 

indisciplina nas escolas
OLIVEIRA, Regiane. Estudante brasileiro sofre ‘bullying’, 
é mais solitário e admite problemas de indisciplina nas 
escolas. El País, São Paulo, 3 dez. 2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2019-12-03/estudante-
brasileiro-sofre-bullying-e-mais-solitario-e-admite-problemas-

de-indisciplina-nas-escolas.html. Acesso em: 9 jan. 2020.

Estados investem em vigilância nas 

escolas e alunos como mediadores 
para inibir violência

JUCÁ, Beatriz. Estados investem em vigilância nas escolas e 

alunos como mediadores para inibir violência. El País, São 

Paulo, 15 jul. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/

brasil/2019/06/28/politica/1561744612_999785.html. Acesso 

em: 9 jan. 2020.

a) Quais problemas são citados nessas manchetes? Bullying, solidão, indisciplina e violência.

 Agora vocês vão conhecer e mapear um pouco o entorno da escola. 

a) Para construir um relatório do grupo, sigam as fases 1 e 2.

Fase 1 – Diagnóstico do entorno da escola

Descrevam o entorno da escola e as respectivas distâncias entre a escola e cada órgão público, entidade, 

construção relevante e outros lugares que julgarem importantes. Por exemplo: Corpo de bombeiros (8 km). 

Utilizem os itens a seguir como uma orientação de quais lugares vocês podem apresentar.
 Serviços públicos: hospital, posto ou unidade de saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(Samu), delegacia de polícia (distrito policial), defesa civil, corpo de bombeiros, etc.
 Entidades ou associações de direitos, como Procon, ONGs, 

secretarias municipais e estaduais, diretorias de ensino, 

conselhos tutelares, associação de moradores do bairro, etc.
 Espaços de cultura e lazer para a comunidade, por exemplo, 

praças, parques, cinemas, teatros, etc.

Fase 2 – Construção do relatório

Construam um painel ou um 

cartaz com as informações 

levantadas na fase 1. Vocês 

podem escolher a maneira de 

organizar as informações, por 

exemplo, fazendo desenhos 

das ruas e dos lugares ou 

criando listas e esquemas. 

No caso de escolherem 

fazer desenhos, como um 

mapa, atentem-se para a 

importância de seguir uma 

escala das representações.

Vejam um modelo como 

sugestão.

Comunidade:   população que frequenta 

ou vive em determinado lugar ou região, 

geralmente ligada por interesses comuns.

Praça das árvores 
(5 km)

Delegacia de polícia 
(9 km)

Teatro municipal 
(2 km)

Hospital municipal 
(10 km)

Parque das flores 
(4 km)

Corpo de bombeiros 
(8 km)

Escola

Prefeitura 
(15 km)

b) Conversem com todos os colegas da turma, observem os relatórios feitos e decidam conjuntamente como 

apresentar um relatório único do entorno da escola. Vocês podem eleger um dos relatórios já produzidos ou 

podem elaborar um novo considerando todas as informações levantadas e as melhores estratégias de registro.

 Conversem também com o professor e a coordenação escolar para definirem juntos de quais serviços públicos 

é importante disponibilizar os meios de contato (telefone, site, e-mail, etc.) e verifiquem a possibilidade de 

expor o relatório da turma em alguma dependência da escola para compartilhá-lo com todos os estudantes. 

Respostas de acordo com a realidade da escola.

DADE
ATIVI
33

Não escreva  

no livro
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 Como você se sentiria se uma pessoa praticasse um desses atos de indisciplina diretamente contra 

você, como criar um apelido pejorativo, combinar um compromisso e não comparecer no horário ou 

deixá-lo falando sozinho? E como você reagiria?

 Mesmo em situações como essas, é importante saber agir sem gerar outros atos de indisciplina. Agredir 

verbalmente, ser submisso ou ser agressivo como resposta a um conflito não é positivo nem resolve o 

problema. Um bom caminho para se chegar a uma solução é o diálogo entre as partes, como você verá 

na próxima etapa deste projeto.

Respostas pessoais.

 PORTFÓLIO

Você sente falta de alguma infraestrutura na escola? E de algum serviço público no entorno da escola? Em caso 

afirmativo, liste e descreva quais seriam essas necessidades. Na etapa final deste projeto você poderá comparar 

sua percepção individual à opinião coletiva que será apresentada no debate.

Não escreva  

no livro

Por exemplo, descumprir uma norma ou um combinado 
feito na escola, tumultuar o início de uma aula, andando 

pela sala e conversando com os colegas ou faltar com 
o respeito a um colega, são atos indisciplinares de 

convivência e cabe à escola a função de abordar e resolver 
esse problema.

Agredir fisicamente um colega, professor ou profissional 
da escola, colocando a vida dele em risco, é um ato de 

violência que fere o Código Penal Brasileiro. Em situações 
de violência, a escola deve chamar os órgãos competentes 

para tomar as providências e as atitudes legais. Entre 
outras ações, deve-se acionar o Conselho Tutelar e 

registrar Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia.

 Identifique no relatório que você construiu do entorno da escola qual ou quais órgãos poderiam contribuir para 

o combate e a prevenção da violência no âmbito escolar.

 Imagine situações de indisciplina e atos de violência em situações escolares. Como você se sentiria se 

eles ocorressem na escola em que você estuda? Você acha que a ocorrência deles prejudicaria seu de-

sempenho escolar?

 Veja outros exemplos de atos que podem ser classificados como indisciplina. Relembre também as per-

guntas feitas na abertura deste projeto e como você se sentiu ao presenciar situações de discordância 

entre pessoas.

Resposta de acordo com a realidade do entorno da escola.

Respostas pessoais.

Provocação.
Comportamento 

irritante.

Entreter-se com 
objetos impróprios 
para a atividade e o 

momento.

Insulto.

Zombaria. Falta de polidez.

Conversar à margem 
do que se está 

tratando em sala de 
aula.

Falta de 
pontualidade.

Indelicadeza. 
Dar apelidos sem o 
consentimento da 

outra pessoa.

Demonstrar 
indiferença.

Interromper a fala de 
outra pessoa.

b) Você sabia que indisciplina e violência são atos diferentes?

Resposta pessoal.
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DIÁLOGO PARA RESOLVER CONFLITOS3

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 dispositivo eletrônico com acesso à internet;

 folhas de papel, caderno ou software para registro.

 COMO VOCÊ já sabe, conflitos são inerentes à natureza humana, não sendo bons nem ruins. Mas quando 

conflitos não são bem geridos e acabam, por consequência, gerando atos de indisciplina e até mesmo de vio-

lência, temos um problema a ser solucionado! E as maiores interessadas em resolver os problemas gerados 

por um conflito mal gerido são as pessoas envolvidas nele.

Essa resolução não necessariamente implica uma decisão unânime sobre o problema, mas o entendimento 

de que, mantendo os princípios da civilidade, opiniões diferentes podem coexistir.

De acordo com as práticas da mediação, essa resolução pode ser feita por meio do diálogo entre os envol-

vidos, de maneira pacífica e colaborativa, de modo a promover não só a resolução do problema em si, mas 

também a prática da democracia, além de fortalecer relacionamentos.

O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e reconhecimento de si, no outro – é decisão e compromisso 

de colaborar na construção do mundo comum.

FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 15.

O diálogo é mais uma participação, na qual não jogamos uns contra os outros, mas com cada um deles. No 

diálogo, todos vencem.

BOHM, David. Diálogo: comunicação e redes de convivência. São Paulo: Palas Athena Editora, 2005. p. 34-35.

A escolha do momento e do lugar para o diálogo também é importante. Propor uma conversa imediatamente 

após um ato de indisciplina ocorrer, e na frente de todos os envolvidos, como a turma na sala de aula, pode 

não ser produtivo nem resguarda a individualidade das pessoas. 

Identificada uma situação que necessita de intervenção, você, os colegas, o professor ou qualquer ou-

tra pessoa envolvida pode solicitar uma conversa e estabelecer um local reservado e um momento para 

isso. Nesse diálogo, é importante também que haja um 

mediador, uma terceira pessoa que pode ouvir as partes e 

auxiliar na aplicação de uma das práticas de mediação, de 

maneira imparcial. O mediador também é responsável por, 

desde o princípio, estabelecer como será feito o diálogo, 

como serão as exposições dos fatos ou quais práticas se-

rão utilizadas e observar o respeito que cada um tem du-

rante a fala do outro.

Conheça algumas práticas de mediação.

A escuta ativa prevê a observação tanto da linguagem ver-

bal quanto da não verbal. Lembre-se: a maneira como nos ex-

pressamos diz muito sobre quem somos, o que pensamos e 

como nos sentimos no momento. Nessa prática, a expressão 

das emoções deve ser o mais transparente possível; todos 

devem expressar o que sentiram no decorrer do conflito e 

também ouvir e compreender os sentimentos dos outros.

Você já deve ter visto imagens dos Três macacos 

sábios. Originalmente representados na porta de 

um templo do século XVII, na cidade de Nikko, Japão, 

os nomes dos macacos são Kikazaru (o que cobre 

os ouvidos), Mizaru (o que cobre os olhos) e Iwazaru 

(o que cobre a boca). Podemos fazer uma analogia 

reversa dessas imagens com a prática de escuta 

ativa: escute, observe e fale. Além disso, sinta!
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O rapport é uma prática com foco na confiança e empatia entre os envolvidos, com um diálogo aberto e 

construtivo.

O parafraseamento nada mais é que a proposta de 

reformulação das frases ditas pelos envolvidos, de 

modo a sintetizar ou reformular para facilitar o en-

tendimento do que foi dito.

No brainstorming, a exposição das ideias e a criati-

vidade dos envolvidos são a chave do diálogo e da 

busca pela resolução do conflito existente.

A palavra paráfrase é derivada do latim paraphrasis e pode 

ser entendida como “maneira adicional de se expressar”. 

Uma boa sugestão de parafraseamento é transformar frases 

que expõem apenas adjetivos negativos, usando negações e 

antônimos. Por exemplo: “Seu trabalho escolar é ruim.” pode 

ser parafraseado em “Seu trabalho escolar não atingiu o 

nível esperado.”.

Pensamentos e ideias juntos se transformam em um objetivo 

comum satisfatório a todos.

A palavra brainstorm, da língua inglesa, é um 

neologismo das palavras brain (cérebro) e storm 

(tempestade) e pode ser entendida como uma chuva 

de ideias. Veja o vídeo “O que é brainstorm?” e observe 

como o diálogo e a mediação podem estar presentes em 

uma reunião em grupo.

Disponível em: https://www.youtube.com/

watch?v=ts6U9zkkQc4. Acesso em: 9 dez. 2020.

PARA ASSISTIR

DADE
ATIVI

44

 Relembre as situações que você imaginou nas atividades da etapa 2. Você acha que alguma delas pode-

ria ser resolvida com uma ou mais práticas de mediação que você conheceu nesta etapa?

Não escreva  

no livro

Resposta pessoal.

 PORTFÓLIO

Um conflito escolar mal gerido pode ocorrer não só entre estudantes, mas também entre estudante 

e professor, entre professores ou entre os pais ou responsáveis e professores. Fora do ambiente 

escolar – como dentro de casa, no bairro da residência, no ambiente de trabalho e até mesmo em um 

estabelecimento comercial – vivenciamos muitas situações que podem ser conflituosas e, se mal geridas, 

transformam-se em um problema.

Para se preparar para a apresentação do produto final deste projeto, faça algumas anotações sobre as práticas 

de mediação que você conheceu nesta etapa e sobre atitudes e posturas corporais que podem ser benéficas 

durante um diálogo para resolver uma divergência. 

Você vai consultar esses registros ao se preparar para o debate, lembrando-se da maneira de agir para expor  

as reivindicações e garantir o entendimento dos ouvintes.

A caucus é aplicada mais no final de toda a media-

ção, com o intuito de atingir a resolução do con-

flito. Nela, o mediador conversa individualmente 

com cada pessoa envolvida na situação, buscando 

a negociação de uma solução.

P: A prática rapport é bastante utilizada na resolução de conflitos empresariais e cíveis.
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  dispositivo eletrônico com acesso à internet.

LEVANTAMENTO DOS DADOS4

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folhas de papel, caderno ou software para registro;

 planilha eletrônica.

 NESTA ETAPA, você fará uma pesquisa estatística com a finalidade de mapear a convivência e o bem-estar 

da população escolar (estudantes, professores e funcionários da escola) e identificar as principais reivindica-

ções dela sobre a infraestrutura da escola ou do entorno da escola. 

Veja os passos para planejar a pesquisa estatística.

DADE
ATIVI

55

Para o desenvolvimento da pesquisa, sugerimos que a turma seja organizada em 2 grupos.

 Com a orientação do professor, definam a população alvo da pesquisa, ou seja, se a pesquisa será feita 

com uma amostra (um grupo de pessoas da escola selecionado aleatoriamente) ou se ela será um censo 

escolar (com toda a população escolar). Por exemplo, para essa pesquisa vocês podem selecionar todos  

os estudantes, professores e funcionários do Ensino Médio da escola, ou apenas os estudantes de deter-

minadas turmas.

 Para elaborar o questionário que será aplicado, pensem em questões que sejam relevantes para o 

objeto da pesquisa.

 Apresentamos, na página seguinte, alguns exemplos de questões dissertativas e de múltipla escolha, 

com possibilidades de resposta, que podem ser utilizadas na elaboração do questionário. Analisem 

cada questão e proponham alterações ou outras questões para decidir coletivamente quais aspectos 

serão diagnosticados pela pesquisa de acordo com a realidade da escola em que estudam. Ao criarem 

novas questões, lembrem-se de definir se ela será de múltipla escolha ou dissertativa; no primeiro 

caso, vocês também devem elaborar as respostas possíveis.

 A participação dos professores e da gestão escolar na elaboração do questionário para execução dessa 

pesquisa de reconhecimento é fundamental. Por isso, uma vez elaborado o questionário, ele deve ser 

encaminhado para verificação, sugestão e aprovação dos professores e da direção escolar. O questioná-

rio somente poderá ser aplicado na escola após essa aprovação.

Não escreva  

no livro

Respostas pessoais. 

COMO FAZER?

1.  Definir o público-alvo da pesquisa.

2.  Elaborar o questionário.

3.  Definir o formato de apresentação do questionário.

4.  Simular a aplicação do questionário e fazer as adaptações necessárias.
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A Nom e do entrevistado: _______________________________________________________

B Idade: _______________________

C Há quantos anos você estuda ou trabalha na escola? __________________________

D Você gosta desta escola?

1. Gosto muito.

2. Gosto.

3. Gosto um pouco.

4. Não gosto.

E O ambiente escolar favorece para que todos aprendam?

1. Favorece.

2. Podia ser melhor.

3. Não favorece.

F Há respeito e valorização de todos os estudantes, professores e funcionários por todas as 

pessoas da população escolar?

1. Sim, praticamente todas as pessoas são respeitosas e valorizam as demais.

2. Mais da metade das pessoas respeitam e valorizam as demais.

3. Menos da metade das pessoas é respeitosa e valoriza as demais.

4. Não, poucas pessoas respeitam e valorizam as demais.

G Como você avalia o relacionamento entre professores e estudantes?

1. Muito bom.

2. Bom.

3. Satisfatório.

4. Insatisfatório.

H Como você avalia o relacionamento entre os estudantes?

1. Muito bom.

2. Bom.

3. Satisfatório.

4. Insatisfatório.

I Quais características físicas da escola poderiam ser melhoradas ou quais infraestruturas 

poderiam ser criadas?

1. Laboratórios científi cos ou tecnológicos com computadores e acesso à internet.

2. Quadras ou ginásios poliesportivos.

3. Lanchonete, refeitório ou cozinha.

4. Elevadores e rampas para acesso de pessoas com difi culdades de locomoção. 

5. Pomar ou horta, pátio, brinquedoteca ou parque. 

6. Biblioteca, salas de leitura, salas de estudo, salas de arte, salas de música e auditórios.

7. Sala de professores, coordenadores e diretores, secretarias e almoxarifados.

8. Mobiliário adequado para as dependências escolares. 

J Qua is atividades você gostaria que acontecessem na escola?

1.  Atividades e ofi cinas culturais, como sessões de cinema e teatro e apresentações musicais e de dança.

2. Atividades de campo, como aulas em museus, centros históricos e parques nacionais.

3. Olimpíadas de conhecimento (como de Matemática e de Astronomia) e concursos de redação. 

4. Aulas em laboratório.

5. Formação de um grêmio estudantil.

6. Outras: ______________________________________________________________

K Quais órgãos públicos, entidades ou lugares relevantes poderiam estar localizados no entor-

no escolar ou estar mais próximos da escola?

1. Hospital, posto ou unidade de saúde e Samu.

2. Delegacia de polícia (distrito policial), Defesa Civil e corpo de bombeiros.

3. Secretarias, diretorias de ensino e conselhos tutelares.

4. Associação de moradores do bairro.

5. Praças, parques, cinemas e teatros.

6. Outros: ______________________________________________________________

P:  Nesta pergunta, os estudantes podem citar tanto atividades que 
gostariam que começassem a acontecer quanto atividades que já 
acontecem, mas gostariam que ocorressem com mais frequência.

P:  Esta questão se relaciona com o levantamento que os estudantes � zeram 
na etapa 2 das características físicas da escola em que estudam.
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 Outro passo importante no planejamento da pesquisa é definir qual será o formato de apresentação 

para as pessoas. Vejam algumas possibilidades para isso.

 De posse das perguntas e possibilidades de resposta, os entrevistadores conversam verbalmente com cada pes-

soa e anotam as respostas.

 Entregam-se às pessoas as questões impressas e elas respondem individualmente e devolvem o questionário. 

Neste caso, é possível combinar se elas responderão no mesmo momento ou depois, definindo um prazo para a 

devolução.

 Monta-se um questionário on-line e disponibiliza-se o link para as pessoas. Neste caso, é preciso combinar um 

prazo para que as questões sejam respondidas.

 Qual formato de apresentação da pesquisa vocês vão utilizar? Justifiquem a escolha feita.

 Fazer uma simulação de aplicação da entrevista antes de divulgá-la para toda a população alvo é uma 

maneira de verificar os possíveis problemas que podem ocorrer durante a realização, como dificuldades 

de entendimento de algumas perguntas; possíveis respostas repetidas ou ausência de respostas que se-

riam pertinentes para a pesquisa; ou presença de muitas questões, o que torna a pesquisa muito longa.

 Para isso, entrevistem aleatoriamente de 5 a 10 pessoas e verifiquem se todos entendem as perguntas e 

as respostas possíveis, se aparece alguma resposta não prevista, bem como outros tipos de problema. Fa-

çam os ajustes necessários no questionário e, por fim, apresentem-no para aprovação da gestão escolar.

 Com o questionário elaborado e aprovado, coloquem-no no formato que vocês decidiram utilizar para a 

pesquisa e se organizem para definir quais estudantes vão fazer a divulgação e possível coleta das en-

trevistas e quais vão organizar as respostas em uma planilha eletrônica (como será explicado a seguir). 

Enfim, é hora de ir a campo e coletar os dados da pesquisa!

 Agora que a pesquisa está feita, vocês vão organizar as respostas dos entrevistados em uma planilha 

eletrônica de acordo com o questionário elaborado, determinar o percentual de cada resposta e elabo-

rar gráficos de setores (popularmente conhecidos como gráficos de pizza) para representar as respos-

tas de cada questão. Acompanhem o exemplo a seguir para entender como fazer essas etapas.

DADE
ATIVI
66

Mantenham os mesmos grupos que planejaram a pesquisa na atividade 5.

Não escreva  

no livro

Respostas pessoais.

 Vamos considerar o exemplo de questionário dado anteriormente e as questões de A a E. Cada coluna 

da planilha pode conter uma pergunta do questionário e cada linha a resposta dada por um entrevista-

do. Observem que as respostas possíveis são numeradas; portanto, os números digitados indicam a res-

posta dada pelo entrevistado. Por exemplo, na célula D2 da planilha (a letra maiúscula D indica a coluna 

e o número 2 indica a linha onde está localizada a célula) está registrada a resposta 4 para a pergunta 

“Você gosta desta escola?”. Logo, André R. M. respondeu que não gosta da escola.

Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.
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 Para determinar os índices percentuais de cada resposta, vocês podem utilizar algumas fórmulas dispo-

níveis. Consultem a listagem de fórmulas no programa que vão utilizar.

 Por exemplo, em alguns programas, a fórmula 5CONT.SE conta individualmente a quantidade de cada res-

posta e a fórmula 5CONT.NòM quantifica o total de respostas. Usando essas fórmulas, vocês podem calcu-

lar os índices percentuais dividindo a quantidade individual de cada resposta pelo total de respostas.

Reprodução de tela de software de uma 

planilha eletrônica.

P:  Mostre aos estudantes como ocultar al-
gumas colunas para auxiliar a visualização 
dos dados de cada questão, conforme a 
necessidade.
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 Para construir o gráfico de setores, selecionamos os dados, escolhemos o modelo que queremos cons-

truir e o gráfico será ilustrado automaticamente. Localizem na planilha eletrônica a ferramenta de 

construir gráficos e investiguem os modelos disponíveis e como personalizá-los para inserir e alterar, 

por exemplo, o título e a legenda.
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 Para este exemplo, vamos construir um gráfico de pizza.

 Agora, organizem em uma planilha eletrônica as respostas de cada questão do questionário que vocês 

aplicaram, escrevam as funções necessárias para calcular os percentuais e construam os gráficos. Sal-

vem os arquivos, ou os gráficos, para posterior consulta e divulgação.

 PORTFÓLIO

Para finalizarem esta etapa e se prepararem para a criação do produto final, elaborem um relatório 

explicitando como foi toda a experiência de planejar a pesquisa estatística, de elaborar, testar e aplicar 

os questionários e de organizar os resultados usando uma planilha eletrônica. Enriqueça o relatório 

apresentando análises dos resultados de cada questão do questionário e disponibilize o respectivo gráfico da 

questão junto dos comentários. Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro

Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.
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Durante a produção do relatório, 

é importante continuar 

aplicando as práticas de diálogo, 

respeito e cooperação, de 

modo a dar espaço para que os 

estudantes do grupo exponham 

as opiniões e, de maneira pacífica 

e colaborativa, cheguem a uma 

conclusão única e produtiva 

sobre os resultados da pesquisa 

estatística que fizeram.
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Debate de estudantes com a professora como mediadora.

5    O MOMENTO DO DEBATE

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folhas de papel, caderno ou software para registro;

 painéis, cartazes ou projeção na lousa.

 NESTA ETAPA, considerando os dados que obtiveram na pesquisa da etapa anterior, você e os colegas do 

grupo vão fazer um levantamento das necessidades da escola ou do entorno que foram mais citadas pelos 

entrevistados.

De posse dessa informação, vocês vão apresentar à turma os argumentos que tornariam essa melhoria possí-

vel. Vocês terão de pesquisar a viabilidade dessa melhoria, quais seriam os responsáveis por implementá-la, 

como solicitar a eles essa intervenção e, por fim, como acompanhar a implementação.

A apresentação das propostas será em forma de debate entre os 2 grupos, com algumas pessoas convidadas, e 

alguns estudantes vão desempenhar papéis específicos. Vamos falar brevemente de cada um deles.
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O mediador é responsável por conduzir o debate sem defender nenhum dos projetos.

Outro estudante da turma será o controlador do tempo, garantindo que o cronograma definido para o debate 

seja seguido. Ele fará todo o controle do tempo de cada pergunta, cada resposta, cada comentário e cada in-

tervenção, de modo a garantir que o cronograma seja respeitado. Se algumas das perguntas ou respostas se 

estender e o mediador julgar que o assunto deve continuar em debate, o controlador deve adaptar imediata-

mente o cronograma, por exemplo, com cortes ou redução de perguntas, redução do tempo para responder a 

elas, minimizar a quantidade de participações, mas mantendo a ordem e a igualdade na quantidade de tempo 

para debate de cada projeto.

Fazer uma lista de todas as etapas do debate e dos respectivos tempos 

previstos auxilia o acompanhamento durante a dinâmica do debate.
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Um estudante da turma terá o papel de mediador, conduzindo o debate, apresentando os grupos, controlando os 

tempos de fala e esclarecendo aos ouvintes algum ponto que não tenha sido bem explorado durantes as falas. Se 

houver pontos conflitantes durante o debate, cabe também ao mediador deixar claro que ideias diferentes podem 

coexistir e, se julgar necessário, com o apoio do professor, adaptar algumas das práticas de mediação apresenta-

das neste projeto, em especial, a escuta ativa e o brainstorming.
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DADE
ATIVI

77
Não escreva  

no livro

Retomem os mesmos 2 grupos que realizaram a pesquisa da etapa anterior.

 Indiquem 1 estudante do grupo para ser candida-

to a mediador do debate e ajudem-no a preparar 

uma lista de argumentos para justificar a escolha 

do mediador. Citem características do estudante 

que sejam relevantes para essa tarefa de media-

ção do debate.

 Com o professor, simulem uma situação de deba-

te para escolher qual dos 2 estudantes indicados 

pelos grupos será o mediador. Neste momento, o 

professor deve conversar com o representante de 

cada grupo e perguntar como seria a postura dele 

na mediação de um debate.

 Coletivamente escolham quem será o mediador 

do debate da turma. 

 Uma vez definido o mediador do debate, o outro 

grupo deve eleger o controlador do tempo. Façam 

essa escolha considerando novamente as caracte-

rísticas dos estudantes.

Respostas pessoais.

É importante que o tempo de fala de cada participante 
seja distribuído de maneira igualitária e que todos 
tenham oportunidade para expor as opiniões, desde que 
seja o espaço e o momento para isso.

O longa-metragem Doce argumento (título original Candy jar), do diretor americano 

Ben Shelton, conta a história de 2 estudantes do Ensino Médio que almejam ingressar 

em duas das mais conceituadas universidades do mundo. Para isso, eles devem deixar 

de lado a maneira hostil como competem na escola e formar uma equipe de debates 

para disputar em um campeonato. Assista a esse filme e veja na prática diferentes 

tipos de discurso que são utilizados e como organizar os argumentos para um debate.

PARA ASSISTIR

Pôster do filme Doce argumento (Candy jar). Direção: Ben Shelton. 
Roteiro: Chad Klitzman. Cinematografia: Topher Osborn. Elenco: 

Jacob Latimore, Sami Gayle, Tom Bergeron, Helen Hunt, Paul Tigue e 
outros. Netflix, 2018. 1 filme (1 h 32 min).

Para não tomar tempo do debate com ações que podem ser adiantadas, os assuntos e a ordem em que os 

grupos vão expor as respostas podem ser definidos previamente por sorteio. Por exemplo, para definir qual 

grupo responderá primeiro às perguntas de cada rodada, os grupos podem fazer um sorteio simples e anotar 

no cronograma o resultado. No dia da apresentação, caso haja pessoas que não tenham acompanhado o sor-

teio, o mediador pode explicar como ele foi feito e qual foi o resultado.

Além dos papéis de mediador e controlador, 2 outros estudantes terão uma função específica durante o 

debate: a de porta-vozes. Cada grupo terá 1 porta-voz, que estará à frente e levará as ideias do grupo para 

a apresentação no debate, respondendo a todas as perguntas que lhe fizerem sobre a melhoria proposta 

pelo grupo.
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O porta-voz do grupo 

deve estar preparado e 

conhecer bem o assunto 

e as propostas que serão 

apresentadas durante o 

debate, pois é ele que vai 

expor a opinião de todo 

o grupo.

 PORTFÓLIO

Organizem as características, os argumentos bons, as fragilidades e as possíveis perguntas que poderão ser 

feitas ao grupo sobre o projeto que vocês escolheram para apresentar no debate. Preparem até mais de uma 

resposta para cada pergunta com o objetivo de, se o porta-voz não se lembrar de uma delas, vocês o auxiliarem 

com dicas para ele se lembrar de outras maneiras de responder.

Resgatem também todos os materiais produzidos e armazenados no portfólio ao longo deste projeto para que 

estejam disponíveis durante o debate e sejam usados pelo porta-voz.

Preparem anotações com ideias-chave e, se preferirem, lembretes ou painéis para a apresentação no dia do 

debate. Lembrem-se de que, como o tempo para as respostas será controlado, vocês devem apresentar da 

melhor maneira e no menor tempo possível. 

Preparem também as perguntas sobre o projeto do outro grupo, principalmente os pontos que vocês tiverem 

mais dúvidas na implementação.

No momento em que o outro grupo estiver falando, não se esqueçam do que leram sobre as práticas 

de mediação. Atentem-se para dar as respostas de maneira respeitosa e verifiquem se há argumentos 

inconsistentes ou que possam ser mais bem esclarecidos. Resposta pessoal.

Não escreva 

no livro

 Consultem o relatório da pesquisa que vocês realizaram na etapa anterior e decidam qual será o 

tema do debate da turma. Vocês podem optar por abordar as melhorias da infraestrutura da escola 

ou pensar nas carências do entorno da escola. Escolham coletivamente, com toda a turma, qual 

será o tema.

 Agora, para que cada grupo tenha uma proposta bem definida, vocês podem escolher, consideran-

do a questão da pesquisa que se refere ao tema definido, as 2 respostas mais votadas. Caso as 

pesquisas de ambos os grupos apontem para as mesmas melhorias, vocês podem fazer uma opção: 

focar em uma mesma ação, mas cada grupo ficará responsável por pesquisar uma proposta e colo-

car essa ação em prática ou escolher a 3a resposta mais votada, garantindo assim que cada grupo 

tenha uma proposta diferente para pesquisar e oferecer a implantação no decorrer do debate.

 Finalmente, depois de decidirem o tema e a proposta que vocês vão desenvolver, chegou o momen-

to de pesquisar mais o assunto para que vocês tenham um plano de ação bem consistente para 

implementá-lo e tenham também subsídios para responder a todas as perguntas que fizerem ao 

grupo no dia do debate. Registrem as características do projeto, qual será o público-alvo que se be-

neficiará com a melhoria, quem será a instituição responsável por proporcioná-la e uma estimativa 

de quanto tempo levará para que ela esteja concluída.
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 Agora, definam no grupo quem será o porta-voz. Para isso, procurem escolher estudantes que tenham 

boa comunicação oral e se expressem bem, mesmo em uma situação de pressão.
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 No dia do debate, organizem a sala, coloquem uma mesa para cada porta-voz na frente da turma e um 

relógio em um local visível para todos. Se houver convidados para assistir ao debate, reservem um lugar 

para eles se acomodarem.

 Depois de ouvidos todos os argumentos e todas as contribuições de ambos os grupos, agradeçam a 

presença de todos os participantes e comemorem o sucesso do debate! 

DADE
ATIVI
88

Não escreva  

no livro

 Combinem com o professor quando será feito o debate e preparem um cronograma detalhado para o contro-

lador seguir e, se for necessário, ajustar conforme a necessidade. Combinem também se haverá convidados 

(estudantes de outras turmas, outros professores, funcionários da escola, coordenação, direção ou familia-

res dos estudantes) e, se houver, enviem previamente um convite com a data, o horário e o tema do debate.

 Sugerimos que o cronograma do debate se enquadre em 1 aula, tenha pelo menos as fases descritas a 

seguir e que cada fala não seja maior do que 3 minutos para que o interlocutor compreenda perfeita-

mente todos os argumentos colocados.

 Apresentação de cada proposta.

 Rodada de perguntas entre os porta-vozes (com réplica, se houver tempo disponível).

 Rodada de perguntas dos estudantes, professores e convidados.

 Considerações finais de cada porta-voz.

 O cronograma deve estar disponível para os 2 grupos e para o mediador, que também pode solicitar ao 

controlador alterações, se ele julgar que alguma questão precise de mais (ou menos) tempo para ser 

totalmente esclarecida.

Respostas pessoais.

A ordem das perguntas e respostas pode ser definida por sorteio e, se houver muitas dúvidas dos estudantes, 

professores e outros convidados, peçam que encaminhem as questões por escrito para que o controlador e o 

mediador definam se será ou não possível atender a todos no tempo reservado para o debate.

 PORTFîLIO

Depois de encerrado o debate, verifiquem com o professor e a gestão escolar se é possível levar uma das 

propostas adiante. Em caso afirmativo, redijam um documento e entreguem aos órgãos responsáveis, 

verificando, assim, quais são as reais condições de viabilidade do projeto e acompanhando esse processo.

PRODUTO FINAL
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AVALIAÇÃO
Registre qual é sua avaliação deste projeto. Utilize as questões a seguir para refletir sobre ele.

1. Na etapa 1 do projeto você conheceu os resultados do Pisa 2018 sobre fatores relacionados ao bem-estar dos 

estudantes. Descreva sua opinião sobre esses fatores e como eles influenciam seu desempenho escolar. 

2. Antes de participar deste projeto, você já conhecia o entorno da escola em que estuda? O que você descobriu ao 

fazer o mapeamento? 

3. Você já tinha elaborado e executado uma pesquisa de opinião? Descreva como foi a experiência. 

4. Como foi a dinâmica de organizar um debate na escola e participar dele? O diálogo teve um papel decisivo duran-

te o debate? 

5. O que você mais gostou da experiência do debate? O que você acredita que poderia ter se desenvolvido de outra 

maneira?

6. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

7. Como este projeto o ajudou a ampliar seus conhecimentos?

8. Se você pudesse alterar a condução de alguma etapa ou expandir o projeto, o que você faria?

Registre qual é sua avaliação das atitudes que você teve no decorrer da execução deste projeto. Utilize 

as questões a seguir para refletir. 

1. Você realizou todas as etapas do projeto?

2. Ao longo do projeto você tratou as pessoas envolvidas sempre com respeito?

3. Qual foi sua colaboração na organização e na execução da pesquisa estatística? E no decorrer do debate?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Não escreva 

no livro

Feedback é um tipo de avaliação que uma pessoa faz com outra 

visando compreender posturas e comportamentos e propor 

melhorias para situações futuras. Neste projeto, além da 

autoavaliação das atitudes que você desenvolveu ao longo do 

trabalho, proponha um diálogo com os colegas e o professor, 

como em um feedback. Ressalte a eles os pontos positivos 

vivenciados e cite eventuais pontos negativos a serem 

compreendidos e melhorados.

T
ie

rn
e
y
M

J
/S

h
u
tt

e
rs

to
ck

131131 

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto4_108a131_LA.indd   131PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto4_108a131_LA.indd   131 2/17/20   9:50 AM2/17/20   9:50 AM



Feiras de Ciências constituem ótimas oportunidades para 

divulgar trabalhos científicos e compartilhar experiências 

entre estudantes, professores, familiares e outras pessoas 

que venham a presenciar o evento. Durante o planejamento 

da Feira, a vivência entre os estudantes e a orientação do 

professor no processo de ensino e aprendizagem são fatores 

preponderantes para atingir os objetivos propostos.

5
PROJETO

STEAM

FEIRA DE CIÊNCIAS
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A escola é o local que permite ao 

estudante pensar, trocar ideias, 

aprender e agir contribuindo para 

o próprio aprendizado e o apren-

dizado dos colegas. Portanto, é 

um dos lugares em que ele apren-

de a ser crítico, a ter consciência e 

a ter responsabilidades.

Um dos meios de os estudantes 

trocarem experiências é desenvol-

vendo uma feira de Ciências. Ela 

permite a representação do en-

tendimento deles como seres hu-

manos dentro do espaço escolar e 

da comunidade e das relações que 

desenvolvem com as pessoas. 

Além disso, a exposição de traba-

lhos criados pelos estudantes é 

uma maneira diferente de contex-

tualizar e expor ideias, tirando-os 

da rotina e fazendo com que exer-

citem a criatividade.

O QUE É STEAM?
STEAM é um movimento educacional centrado no estudante e focado 

em projetos que busca não simplesmente juntar, mas sim integrar as 

seguintes áreas: Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia 

(Engineering), Arte (Art) e Matemática (Mathematics/Applied mathematics). 

Na educação STEAM há a necessidade de criar, durante a investigação e a 

resolução de problemas, oportunidades de aprendizado para a vida, por 

meio do favorecimento do pensamento crítico, do diálogo, do aprendizado 

experimental, da colaboração e do processo criativo.

Como organizar e produzir trabalhos 
para uma feira de Ciências?

O QUE É STEAM?
STEAM é um movimento educacional centrado no estudante e focado 

em projetos que buscam integrar as seguintes áreas: Ciência (Science), 

Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Arte (Art) e Matemática 

(Mathematics/Applied mathematics). 

Na educação STEAM, há a necessidade de criar, durante a investigação e a 

resolução de problemas, oportunidades de aprendizado para a vida, por 

meio do favorecimento do pensamento crítico, do diálogo, do aprendizado 

experimental, da colaboração e do processo criativo.
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OBJETIVOS

  Compreender a importância e organizar uma feira de Ciên-

cias escolar.

 Compartilhar conhecimentos por meio de oficinas.

  Compreender e identificar os diferentes tipos de fenômenos 

físicos, químicos ou biológicos que acontecem com diferen-

tes alimentos.

  Conhecer procedimentos a serem utilizados na apresenta-

ção de um projeto de Feira de Ciências. 

  Conhecer a estrutura de uma receita culinária e estudar as fun-

ções científicas e as multifunções culinárias dos ingredientes.

  Representar funções dadas pelas associações entre as varia-

ções das medidas das grandezas envolvidas em uma receita 

culinária. 

  Organizar e participar de uma feira de Ciências gastronômica.

JUSTIFICATIVA

 PREPARAR E COZINHAR um alimento é uma atividade cotidiana cheia de significados. O “doce da vovó”, 

além de trazer boas recordações, pode ser uma receita familiar que foi transmitida de geração em geração ou 

uma receita regional que preserva as tradições de um povo ou de uma cultura. 

Atividades cotidianas, como preparar e cozinhar um alimento, envolvem uma série de conhecimentos popu-

lares e compreensões científicas que se relacionam e se complementam em uma rede de significados. Com-

preender essas atividades, bem como apresentar o estudo à comunidade escolar (estudantes, professores, 

demais funcionários que atuam na escola e familiares ou responsáveis pelos estudantes), é um modo de de-

senvolver um olhar amplo e crítico sobre elas. 

PRODUTO FINAL

  Organizar uma feira de Ciências gastronômica na escola.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – O que é uma feira de Ciências?

 Etapa 2 – Relações entre Gastronomia e Ciências

 Etapa 3 – Preparando o trabalho para a Feira de Ciências

 Etapa 4 – Elaborando uma receita

 Etapa 5 – A Feira de Ciências gastronômica da escola

 Avaliação

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar 

o portfólio! Veja mais 

informações sobre ele 

na página 6.

COMO SERÁ O PROJETO?

Competências gerais: CG01, CG02, 

CG04, CG07, CG09, CG10.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias: 

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT101, 

EM13MAT103, EM13MAT201, 

EM13MAT302, EM13MAT314.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG104, 

EM13LGG603, EM13LGG701, 

EM13LGG703, EM13CNT206, 

EM13CNT207.

A BNCC NESTE PROJETO

P:  Apresentamos no quadro acima as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas 
neste projeto, bem como as competências específicas e as habilidades da área de Matemática e 
suas Tecnologias e as habilidades de outras áreas do conhecimento que são favorecidas no decorrer 
deste projeto.  
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro;

  dispositivo eletrônico com acesso à internet.

1 O QUE É UMA FEIRA DE CIÊNCIAS?

 NESTA ETAPA do projeto, vamos compreender melhor o que é uma feira de Ciências e qual é a importância 

dela como atividade escolar. Também vamos conhecer a proposta de Feira de Ciências que vocês vão organizar.

Leia a reportagem a seguir, que traz uma ideia inicial da importância de realizar Feiras de Ciências na escola.

Importância da Feira de Ciências para a construção do pensamento 
científico

Entenda os benefícios das Feiras de Ciências para o aprendizado dos estudantes

A Feira de Ciências nas escolas se constitui como uma importante ferramenta de divulgação dos conhecimentos 

desenvolvidos na comunidade escolar. Elas costumam acontecer em eventos que movimentam as escolas [...]. 

O formato das Feiras é definido a partir do plano pedagógico de cada escola, mas geralmente acontece por 

meio de exposições dos projetos científicos criados pelos estudantes. Os eventos de Ciências são mais comuns 

no Ensino Fundamental e Médio, porém também é possível encontrar Feira de Ciências na Educação Infantil. 

Uma feira de Ciências permite a participação de pessoas de todas as idades e a criação de projetos de diversas áreas, como Química, 

Medicina, Biologia, Matemática, Robótica e muitas outras.
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DADE
ATIVI
11

Não escreva  

no livro

 Conversem sobre a leitura realizada e respondam às seguintes perguntas. 

a) Quais são os objetivos de realizar uma feira de Ciências na escola? Citem pelo menos 1 exemplo.

b)  Vocês acham que todas as Feiras de Ciências são iguais?

c)  De acordo com o texto, quais habilidades são desenvolvidas nos estudantes em uma feira de Ciências?

d)  Qual é o papel do estudante e o do professor nas Feiras de Ciência?

Exemplo de resposta: Não, cada Feira tem os próprios ob-
jetivos, que são definidos considerando o plano pedagógico 
de cada escola. 

Organização do pensamento, comunicação oral, comunicação escrita, pesquisa científica.
Resposta pessoal. 

DADE
ATIVI
22

 Você já visitou Feiras de Ciências? E já ajudou a realizar alguma?

 Se você teve alguma dessas experiências, elabore um pequeno texto relatando as memórias guardadas 

desse tipo de atividade e citando algum trabalho que o deixou motivado a querer pesquisar mais sobre 

o tema. Depois, compartilhe o texto com os colegas e conheça os relatos deles.

 Dos itens abaixo, quais você acredita que não devem faltar em uma feira de Ciências? Justifique.

 Apresentação de slides.

 Apresentação na forma de painéis.

 Apresentação de vídeos.

 Experimentos práticos e demonstrações.

 Palestras.

 Oficinas.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. 

P:  Uma oficina em uma feira de Ciências é um lugar em que os visitantes 
executam alguma atividade proposta pelos estudantes sobre o tema 
pesquisado. Por exemplo, os visitantes podem fazer uma receita culinária, 
que será a proposta deste projeto, da mesma maneira que os estudantes 
ensinaram a fazer na Feira.

A Feira de Ciências e a construção do pensamento científico

Quando o planejamento pedagógico da escola inclui a Feira de Ciências e ao longo do ano letivo os professo-

res e estudantes são estimulados a participar de forma ativa desse processo, ela passa a motivar o aprendizado, 

o envolvimento escolar e o pensamento científico. 

Para isso, desde a definição do tema a ser estudado, a criança deve aparecer como sujeito ativo do aprendi-

zado. Dessa forma, é fundamental que o educador possa mediar o conhecimento e estimular o estudante a 

participar ativamente desse processo. É possível trazer para a sala de aula as etapas de um projeto de pesquisa 

e incentivar a curiosidade dos estudantes. Assim, o saber científico passa a fazer parte da vida acadêmica dos 

estudantes.

Importância da Feira de Ciências para o aprendizado

A Feira de Ciências tem um papel importante no aprendizado dos estudantes. Além do conhecimento científico 

em si que é adquirido durante o processo, todo o seu processo desenvolve diferentes habilidades nos estudan-

tes. Confira algumas delas abaixo:

• organização do pensamento;

• comunicação oral;

• comunicação escrita;

• pesquisa científica.

EDUCA MAIS BRASIL. Educa•‹o. Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/

importancia-da-feira-de-ciencias-para-construcao-do-pensamento-cientifico. Acesso em: 21 jan. 2020.

Exemplo de resposta: Divulgar para a comunidade escolar os conhecimentos desenvolvidos no ambiente escolar.

P:  Espera-se que os estudantes respondam que eles devem ter um papel ativo na aprendizagem e o professor deve atuar 
como um mediador da aquisição do conhecimento, um facilitador da aprendizagem.
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Leia com atenção todo o material do Projeto de pesquisa: iniciação a metodologia científica e método de Engenharia, 

da professora Dalva Inês de Souza, da Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, principalmente nos momentos em 

que aparece o tema “diário de bordo”. Disponível em: https://febrace.org.br/arquivos/site/_conteudo/pdf/dicas-de-

metodologia-de-pesquisa.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.

Essa leitura servirá de ponto de partida para a elaboração de uma feira de Ciências.

PARA ACESSAR

 PORTFÓLIO

Agora que vocês já conhecem os benefícios de realizar Feiras de Ciências na escola, chegou o momento de 

apresentar a proposta de produto final que vocês vão desenvolver neste projeto: uma feira sobre Gastronomia  

e a relação dela com as Ciências.

Para começar a planejar um evento como esse, vocês podem escolher um nome atrativo, por exemplo, 

Gastronomia também é Ciência!

Com os colegas, definam se essa sugestão de nome será aceita ou se vão criar uma nova proposta. Em seguida, 

pensem nas seguintes questões: O que vocês já sabem sobre Gastronomia? Vocês conhecem alguma relação 

entre Gastronomia e Ciência? Se sim, qual? O que imaginam que pode ser interessante pesquisar sobre o assunto?

Façam uma rápida pesquisa para começar a ter ideias para o tema da Feira e registrem o nome que ela vai ter 

e algumas informações que pesquisaram. Na próxima etapa do projeto vocês vão se organizar nos grupos de 

trabalho e escolher o tema da Feira. Resposta pessoal. 

Não escreva  

no livro

 Para poder planejar uma feira de Ciências, é preciso verificar previamente se todos os envolvidos sabem 

utilizar algumas ferramentas que facilitarão o planejamento e a apresentação. Verifiquem se todos os 

estudantes da turma:

 sabem montar uma apresentação de slides no computador; 

 sabem confeccionar painéis de comunicação, como cartazes, murais, displays ou mostruários; 

 conhecem o tipo de linguagem utilizada em artigos científicos. 

 Essas são algumas das ferramentas essenciais para que se 

tenha êxito em uma feira de Ciências. Entre os colegas, sem-

pre há alguns que sabem mais sobre determinados assun-

tos e outros que sabem mais de outros assuntos. Por isso, é 

importante que vocês compartilhem conhecimentos e isso 

pode ser feito organizando e ministrando pequenas oficinas. 

Montem um calendário dessas oficinas, definindo quem será 

o responsável por cada uma delas, qual será o tema e quanto 

tempo a oficina vai durar. Anotem essas atividades e o tipo 

de dicas que vão ajudar a compor os trabalhos e apresentem 

a proposta ao professor, para que ele os auxiliem a colocar 

as oficinas em prática.

 Muitas pessoas gravam videoaulas e as disponibilizam gra-

tuitamente em sites de vídeos. Reserve um tempo do seu 

dia para assistir a algumas videoaulas sobre um assunto que 

seja relevante para uma feira de Ciências. Anote o endereço 

eletrônico de cada videoaula assistida e escreva um pequeno 

comentário sobre cada uma delas. Isso é importante, pois, se 

for necessário recuperar alguma informação durante o proje-

to, você não precisará refazer a pesquisa. Lembre-se de com-

partilhar bons vídeos com os colegas.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. 

Quando realizamos uma oficina ensinando 

algo que sabemos fazer, não estamos apenas 

compartilhando o conhecimento e as habilidades 

que temos, mas também aprendendo com a 

experiência de ensinar. Além disso, quando 

ensinamos para nossos pares, como estudantes 

instruindo estudantes, temos ainda o ganho de 

compreender melhor as vivências dos ouvintes 

e usar linguagens e explicações que podem 

facilitar o entendimento do que estamos 

compartilhando.
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RELAÇÕES ENTRE GASTRONOMIA E CIÊNCIAS2

 A COZINHA PODE SER VISTA como um tipo de laboratório que proporciona diversas experiências. Analisando 

uma receita culinária, por exemplo, do ponto de vista matemático, podemos fazer reflexões do tipo: Quais me-

didas dos ingredientes devem ser respeitadas na receita? Se houver a necessidade de aumentar ou diminuir o 

rendimento da receita, então como devemos proceder? Qual é a temperatura ideal quando assamos, fritamos 

ou cozinhamos diferentes tipos de alimento? E qual é a temperatura ideal de conservação dos alimentos?

Analisando do ponto de vista físico e químico: quando preparamos bolos, grelhamos carnes ou cozinhamos al-

guns alimentos ocorrem diversos processos químicos. Por exemplo, quando adicionamos fermento aos demais 

ingredientes da receita de um pão, ocorre uma reação química (fermentação) que faz com que a massa cresça.

Nesta etapa do projeto, vamos escolher qual será o tema a ser apresentado na Feira de Ciências gastronômi-

ca. Porém, antes disso, vamos realizar algumas atividades e ler alguns textos com a finalidade de fornecer 

elementos para que você consiga fazer essa escolha. 

Chef é uma palavra de origem francesa usada para nomear o cozinheiro (ou o grupo de cozinheiros) responsável pela direção 

de uma cozinha em um restaurante, um hotel ou uma residência.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro;

  dispositivo eletrônico com acesso à internet.
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 Você sabia que cada ingrediente de uma receita pode ter uma função? Por exemplo, a função do fermen-

to na produção de pães é fazer a massa crescer e ficar macia. No caso do fermento biológico, que é um 

fungo, ocorre o consumo da glicose presente na mistura e a produção e liberação do gás dióxido de car-

bono. Ao preparar uma receita, se esquecermos de colocar o fermento ou outros ingredientes previstos 

nela, o resultado não será o esperado.

 Para saber mais sobre a função dos ingredientes, pesquise alguns que são comumente encontrados em 

receitas de bolos.

a) Manteiga. b) Açúcar. c) Ovo.

DADE
ATIVI

33
Não escreva  

no livro

Leia o texto a seguir e conheça um exemplo de cozinha que integra Gastronomia e Ciências, buscando alter-

nativas saudáveis e gostosas para os diversos alimentos.

A maravilhosa cozinha (científica) de Alícia

Cenoura que parece salgadinho. Cozinheiros nerds criando bolinhas 

de sabor. A ciência, a tecnologia e a culinária [se] sentam à mesma 

mesa na fundação catalã que leva a alta gastronomia a escolas e 

hospitais. Com rigor de laboratório, ela pretende resgatar ingredien-

tes perdidos e criar a comida que estará em breve no seu prato.

[Desde 2007] uma turma de químicos e cozinheiros acorda de manhã na pequena cidade de Sant Benet de 

Bages, a meia hora de Barcelona, Espanha. Eles são uma dezena de especialistas, gente que circula por uma 

moderna cozinha de aço e vidro com vista para as montanhas. Quebram alguns ovos, separam leite, açúcar e 

baunilha, medem, pesam, analisam microscopicamente, cozinham, provam.

Catalã:   relativa à Catalunha 

(comunidade autônoma do 

nordeste da Espanha) ou 

pessoa que nasceu nessa 

região.

A FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tablete de manteiga cortado. Açúcar em grãos e em tabletes. Ovos.

Além de adoçar, o açúcar exerce outras funções na culinária. Acesse o site https://www.bonde.com.br/gastronomia/

cursos-e-eventos/muito-alem-de-adocar-entenda-as-multifuncoes-do-acucar-na-cozinha-387039.html (acesso em: 22 

jan. 2020), leia o texto e depois converse com os colegas sobre as várias funções do açúcar nas receitas culinárias. Em 

seguida, pesquise os diferentes tipos de açúcar que existem e as principais características de cada um deles.

PARA ACESSAR

A principal função é ajudar na retenção de ar e água, aumen-
tando a vida útil do bolo. Também impede que o glúten se 
forme, pois vai envolver as proteínas da farinha, impedindo 
que elas se liguem entre si; isso também contribui para o bolo 
ficar mais macio. 

Além de adoçar, a função do açúcar é ajudar a reter ar, que no forno expande e ajuda o bolo a 
crescer. As moléculas de açúcar (sacarose) ligam-se às moléculas de água mantendo-as no bolo 
para não o deixar secar.

A principal função é dar liga aos ingredientes que sozinhos não 
iriam se misturar, como a gordura (manteiga, por exemplo) e 
o leite. Quando batidos em neve, os ovos ajudam a dar leveza 
à massa por fornecer maior quantidade de ar.

COZINHA NERD

As imagens não estão 
representadas em proporção.
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Maçã à meunière: [...] o prato é exemplo da reinvenção 

culinária praticada na [Fundació] Alícia.
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Todos os dias, os mesmos ingredientes e novos processos para manipulá-los. Eles estão em busca da crè-

me pâtissière perfeita. Vasculham maneiras de chegar à receita genérica ideal de uma das bases da doçaria 

francesa. Os mililitros adequados de cada ingrediente, a temperatura precisa, o tempo correto de cocção 

nos milésimos de segundo. Ao lado das colheres e batedores, tubos de ensaio, medidores e aparelhos 

de laboratório.

“É o rigor científico aplicado à cozinha”, diz Toni Massanés, jornalista e crítico gastronômico que é diretor da 

Fundació Alícia, onde fica um dos espaços que ditam o futuro da comida. O nome é uma contração de ali-

mentação e Ciência, mas também uma brincadeira com a terra de maravilhas de Alice, a personagem de Lewis 

Carroll, chamada de Alícia na língua catalã.

Daí a fundação surgir como uma cozinha repleta de Ciência. Não causa nenhuma surpresa que “peixes gran-

des” do mundo da Gastronomia estejam envolvidos. Para ficar em apenas dois: Ferran Adrià, [...] o chef mais 

celebrado do mundo, é um dos fundadores e membro do conselho. Participa ativamente de muitos projetos 

o catalão Joan Roca, [dono de] um dos cinco melhores restaurantes do planeta, segundo listas como a S. Pel-

legrino World’s 50 Best Restaurants. 

Cozinha nerd

Fundada em 2004 e instalada em Sant Benet desde 2007, a [Fundació] Alícia pode se dar ao luxo de passar 

anos pesquisando o ponto de um creme. É uma fundação sem fins lucrativos, financiada por um banco [...] e 

pela Generalitat da Catalunya, o governo da comunidade autônoma no nordeste espanhol.

Além de buscar as tais receitas perfeitas, tem projetos 

bem mais ousados. Desenvolveram, por exemplo, uma 

tortilha feita sem ovos, que foram substituídos por ágar-

-ágar, uma gelatina de algas. A ideia aqui era alimentar 

alérgicos ou doentes com restrições alimentares.

No fim do ano passado, testavam uma cenoura liofilizada 

(sem água) que tinha cara de bolo, textura de [salgadi-

nho] e nutrientes do próprio legume. Muito mais diver-

tida que uma cenoura e tão nutritiva quanto. O plano é 

aplicar técnicas da cozinha de Ferran e companhia para 

melhorar comida de hospitais e de escolas. De quebra, 

ensinar crianças e adolescentes a comer. São concorridas 

as oficinas em que os pequenos são desafiados a iden-

tificar sabores escondidos numa maçã. “Queremos que 

eles percebam que uma boa fruta é mais saborosa que 

um salgadinho de pacote”, afirma Massanés. “Não estou 

dizendo apenas mais saudável, mas mais saborosa mes-

mo. Façam um teste.”

Por fim, o que talvez seja o mais amplo dos projetos da fundação: res-

gatar legumes e verduras autóctones da Catalunha que desapareceram 

das mesas. A intenção é reviver a ligação das pessoas com os alimentos 

locais. A dezena de cozinheiros nerds do laboratório espanhol preten-

de levar aos talheres os “sabores da terra”, seja no formato tradicional, 

seja com outras formas desenvolvidas sob pipetas e panelas.

Entre as “novidades” está um repolho regional parecidíssimo com a couve-mineira. Os chefs-cientistas querem 

cultivar esses vegetais e reintroduzi-los no mercado. É um movimento de patrimonialização da cultura alimen-

tar, de valorização das tradições. Por trás disso tudo, reside o que há de mais atual em termos de alimentação. 

O futuro da comida. 

CAETANO, Nana. A maravilhosa cozinha (científica) de Alícia. Revista Galileu. Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/

Common/0,,EMI129318-17773,00-A+MARAVILHOSA+COZINHA+CIENTIFICA+DE+ALICIA.html. Acesso em: 21 jan. 2020.

Autóctone:   que é natural do país ou 

da região.
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Prato culinário usando essa técnica e 

apresentado na forma de uma espiral.

Alexandre de Souza/Mundo Estranho

 Conversem sobre o texto que leram e os diferentes alimentos que estão sendo desenvolvidos na cozi-

nha da fundação catalã e respondam às perguntas.

a)  No segundo parágrafo do texto surgem palavras do vocabulário científico. Quais são essas palavras e de que ma-

neira elas se aplicam?

b)  As unidades de medida mililitros e milésimos de segundo citadas no texto são comumente usadas em receitas? 

Por quê?

c)  Por que essas unidades de medida dão caráter científico às receitas dessa cozinha?

d)  O tipo de culinária científica apresentado no texto não é apenas criativo, ele tem objetivos e está diretamente 

voltado a questões sociais. Resgate no texto esses objetivos e comente-os.

Exemplo de resposta: Não, pois são unidades de medida de volume (ou de capacidade) e de tempo muito pequenas.

Por serem muito precisas.

DADE
ATIVI
44

Não escreva 

no livro

Leia mais um texto que relaciona Gastronomia e Ciências, além de muita Arte.

O que é gastronomia molecular?

Entenda como funciona essa vertente da gastronomia que usa técnicas da indústria de alimentos

[A gastronomia molecular é] a aplicação de técnicas da indústria de alimentos na cozinha convencional. A 

principal característica dessa vertente da gastronomia é utilizar componentes químicos em pequena escala para 

provocar alterações na forma e na textura da comida.

A ideia é mudar a percepção e as sensações ao provar um alimento com o qual estamos acostumados: por 

exemplo, azeitona em pó ou manga em forma de espaguete.

O termo “gastronomia molecular” surgiu no início dos anos 1990, época dos primeiros estudos na área, como 

os do francês Hervé This e do húngaro Nicholas Kurti. Eles analisaram as transformações químicas pelas quais 

os alimentos passam durante o seu preparo e traduziram para uma linguagem acessível.

Isso fez com que alguns chefs começassem a experimentar novas técnicas e ingredientes em seus pratos, como 

o espanhol Ferran Adrià, precursor da cozinha molecular.

As técnicas

Destacam-se mililitros, uma das unidades de medida de volume e de capacidade; temperatura, que é a grandeza física associada ao 
grau de agitação das partículas; milésimos de segundo, uma das unidades de medida de tempo; e tubos de ensaio, que são recipientes 
utilizados para analisar substâncias e misturas.

Alimentar alérgicos ou doentes com res-
trições alimentares, melhorar a comida de hospitais e de escolas, ensinar crianças e adolescentes a comer, reviver a ligação 
das pessoas com os alimentos locais e a patrimonialização da cultura alimentar são os objetivos dessa culinária científi ca e 
que estão voltados ao bem-estar e à saúde dos cidadãos. 

GASTRONOMIA MOLECULAR

É a técnica para elaborar géis ou novas texturas. Para isso, 

devem-se usar substâncias como gelificantes e estabilizan-

tes. As mais comuns são o ágar-ágar, extraído de diversos 

tipos de algas vermelhas, e a goma xantana, produzida por 

bactérias e purificada industrialmente. Elas são as queridi-

nhas dos chefs porque não alteram o sabor do alimento, 

algo que poderia acontecer com alternativas como amido 

ou fécula de batata.

CONTROLE DE VISCOSIDADE
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CONGELAMENTO POR NITROGÊNIO LÍQUIDO

O nitrogênio vira líquido a 2196 °C, uma 

temperatura baixíssima. Em contato com o ar, 

evapora e forma aquela fumaça usada para 

embelezar pratos. Também serve para res-

friar rapidamente um alimento ou produzir 

um sorvete em poucos minutos. Sua grande 

capacidade de refrigeração preserva sabor, 

cheiro e aparência mesmo após o desconge-

lamento. Usá-lo exige equipamentos de ar-

mazenamento específicos.

As espumas parecem as que você 

faz no banho, mas podem ter sabor 

de morango, shoyu, etc. Para criá-

-las, o suco ou molho é misturado 

com substâncias tensoativas (que al-

teram a superfície de contato de um 

líquido) e aí recebe gás incorporado, 

como numa batedeira, num proces-

so chamado emulsão. Com um sifão, 

o chef insere gás nitrogênio armaze-

nado em cápsulas para a formação 

das bolhas.

INSERÇÃO DE AR

Sorvetes feitos com nitrogênio 

líquido. Apesar de ser visualmente 

interessante e divertido, devemos 

ter muito cuidado com o uso do 

nitrogênio líquido, pois, além 

de altamente inflamável, em 

contato com a pele causa lesões e 

queimaduras por congelamento 

do tecido.

Composição colorida de macaron

(pequeno bolo clássico da 

confeitaria francesa), espuma de 

morango e pétalas de flores.
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ESFERIFICAÇÃO

Goma xantana.

Hambúrguer de três carnes?

A transglutaminase é uma enzima 

geralmente extraída da fermenta-

ção de uma bactéria, que permi-

te “colar” pedaços de proteína – 

mesmo as de origens diferentes, 

como frango, boi e porco. Ela 

acelera a combinação e a ligação 

entre as moléculas. Também me-

lhora a textura de queijos e reduz 

a perda de água no iogurte.

Canapés com esferas de 

diferentes alimentos. 

A montagem do prato é inspirada 

em simetrias de rotação.

 Você já tinha ouvido falar em gastronomia molecular? Já 

provou algum alimento com esse preparo? Em caso afir-

mativo, conte aos colegas como foi essa experiência.

 Pesquise:

 o que são substâncias gelificantes e estabilizantes; 

 para que servem e quais são as propriedades das substâncias 

ágar-ágar e goma xantana citadas na reportagem;

 quais são as propriedades da enzima transglutaminase.

Respostas pessoais.

Veja as respostas no Manual do Professor.

A transglutaminase permite “colar” pedaços separados de carne e formar um único bife.

DADE
ATIVI
55

Não escreva 
no livro

Altera a estrutura do alimento, transformando-o em 

pequenas bolinhas. Na técnica clássica, a comida 

é misturada com alginato, um espessante extraído 

de algas marrons, e jogada em uma solução de 

água com cálcio. No método inverso, mistura-se 

com cálcio e mergulha-se em água com alginato. A 

troca de íons entre eles faz com que as moléculas 

de alginato se liguem e formem uma película que 

preserva a esfera até a hora da mordida.
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As imagens não estão 
representadas em proporção.
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SUPERINTERESSANTE. Ciência. Disponível em: https://super.abril.com.br/

ciencia/o-que-e-gastronomia-molecular/. Acesso em: 15 jan. 2020.
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No texto anterior, sobre gastronomia molecular, uma das técnicas citadas utiliza o nitrogênio líquido para 

resfriar rapidamente os alimentos. 

Conheça um pouco mais dessa técnica lendo o texto a seguir, que retrata como o físico inglês Peter Barham 

vê a preparação e a confecção de pratos culinários como experimentos científicos e como ele prepara uma 

receita de sorvete sem utilizar a geladeira.

A leitura desse texto também pode despertar a imaginação e a criatividade para a realização de atividades 

práticas relacionadas a seu objeto de estudo. 

A Ciência na cozinha

Um hobby que virou culinária científica

Até virar doutor, o físico Peter Barham, da Universidade Bristol, na Grã-Bretanha, não tinha a menor intimidade 

com o fogão. No começo dos anos 90, cansado de tanto estudar, comentou em casa que queria arrumar um 

hobby. Acabou ganhando um livro de receitas da mulher. Desde então, passou a dividir o tempo entre a cozi-

nha e o laboratório. Algumas de suas experiências culinárias ganharam lugar no cardápio do restaurante [...] do 

amigo Heston Blumenthal. Outras estão no seu livro The science of cooking (A ciência da cozinha), publicado 

[em 2001]. De sua sala na universidade, lotada de papéis e maquetes de moléculas, Barham concedeu esta 

entrevista a [Revista] Galileu.

Galileu: Conhecer um pouco da Física e da Química envolvidas na cozinha ajuda 

a melhorar o desempenho no fogão?

Barham: Claro que sim. Quem, por exemplo, entender como o calor afeta as 

proteínas dos músculos poderá preparar uma carne mais macia. O controle da 

temperatura é fundamental para o prato ficar bom. Todo mundo deveria ter na 

cozinha um termômetro, acoplado a uma sonda fina de metal, que pode ser es-

petada na carne. Eu não consigo cozinhar sem um. As proteínas do músculo se 

contraem e ficam mais duras em alta temperatura, geralmente em torno de 50 °C, 

no caso da carne de vaca. Mas, se continuarmos cozinhando a temperaturas ain-

da mais altas, a carne se desmancha e amolece de novo. É o que acontece, por 

exemplo, com a rabada.

Galileu: Por que, além de alterar a textura, a temperatura muda o sabor da carne?

Barham: Isso ocorre por causa de reações químicas entre proteínas e açúcares, 

chamadas reações de Maillard, que deixam a carne marrom e com gosto mais forte, 

e começam a ocorrer a cerca de 140 °C. É por causa disso que as carnes geralmente 

têm gostos e texturas diferentes do lado de dentro, mais frio, e do lado de fora, mais 

quente.

[...]

Galileu: Conhecer um pouco de Ciência também ajuda a preparar pratos simples?

Barham: Claro que sim. Eu me espanto com a quantidade de sal que muita gente joga na hora de ferver 

verduras. Se você provar uma verdura cozida com sal e outra sem, não vai notar a diferença, pois todo o sal 

vai embora com a água na hora de escorrer. O sal só penetraria na verdura em quantidades enormes, de pelo 

menos 100 gramas por litro.

Receita de sorvete sem geladeira

Ingredientes

O médico e químico francês 

Louis-Camille Maillard 

(1878-1936) foi o primeiro 

a descrever de maneira 

detalhada as reações químicas 

entre proteínas e açúcares. 

Por esse feito essa reação 

recebe o sobrenome dele.

• 4 gemas

• 500 mL de leite

• 120 gramas de açúcar

• Uma fava de baunilha picada

• 300 gramas de purê de frutas frescas (ba-

nanas, morangos ou outra à sua escolha)

• 500 mL de creme de leite 

fresco

• 300 mL de nitrogênio líquido

P: Relembre aos alunos que devemos ter muito cuidado com o uso do 
nitrogênio líquido, pois, além de altamente inflamável, em contato com 
a pele causa lesões e queimaduras por congelamento do tecido.
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Como preparar

Bata as gemas com o leite e misture com o açúcar. Adicione a baunilha. Deixe a mistura descansando por uma 

hora para que possa absorver o sabor da baunilha. Cozinhe a mistura em banho-maria, mexendo sempre. Se 

você tiver um termômetro, apague o fogo assim que a temperatura da mistura alcançar 78 °C. Outra opção é 

cozinhar até que a mistura comece a grudar na colher. Deixe esfriar e adicione o purê.

Coloque tudo numa bacia de metal (plástico e vidro podem quebrar com o choque térmico provocado pelo 

nitrogênio líquido). Na hora de comer, coloque a bacia na mesa, sobre um pedaço de cortiça ou outro isolante 

térmico para impedir que o móvel estrague com a temperatura baixa. Adicione aos poucos o nitrogênio líqui-

do (*). Mexa bem e não se assuste com a fumaça que sairá da bacia. Cerca de 30 segundos depois, quando a 

fumaça acabar, o sorvete estará pronto.

Demorou para comer e o sorvete derreteu? Não tem problema. É só adicionar um pouco mais de nitrogênio 

para que congele de novo.

(*) O nitrogênio líquido é geralmente vendido em grandes quantidades para laboratórios e indústrias.

REVISTA GALILEU. Ed. 122, set. 2001. Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT512543-1719-2,00.html.  

Acesso em: 22 jan. 2020.

 Responda às perguntas sobre a entrevista com Peter Barham.

a)  Peter Barham tem o hábito de cozinhar as carnes sempre consultando um termômetro. O que mede um termôme-

tro e qual é a finalidade desse instrumento na cozinha?

b)  Qual nome é dado às reações químicas entre proteínas e açúcares em altas temperaturas?

c)  O nitrogênio, nas condições normais de temperatura e pressão, apresenta-se na forma gasosa. Para se apresentar 

na forma líquida, precisa estar à medida de temperatura de 2196,15 °C. Na receita de sorvete, apresentada no 

texto, qual é a função do nitrogênio? 

Reações de Maillard.

Diminuir a medida de temperatura da mistura, substituindo a função da geladeira.

DADE
ATIVI
66

Não escreva  

no livro

O termômetro mede a temperatura dos corpos e, na cozinha, 
tem como finalidade controlar a medida de temperatura de 
cozimento dos alimentos.

A Arte também é uma Ciência e quando relacionada à Gastronomia podemos dizer que é responsável por 

incorporar dimensões estéticas aos pratos culinários.

Você já ouviu a expressão popular “comer com os olhos”? Relembre os pratos criados com técnicas de gastro-

nomia molecular e leia o texto a seguir.

Comer com os olhos: criatividade na apresentação de pratos faz diferença 

Prato é uma tela em branco onde o chef ‘pintor’ criará sua obra de arte. Chef de Petrópolis, RJ, 

estuda por horas os ingredientes e a apresentação.

Comer com os olhos é uma expressão que, normalmente, significa comer além do necessário para se saciar, 

como um exagero, ou então quando alguém observa a comida, mas não pode comê-la. A expressão surgiu na 

Roma antiga, onde os rituais fúnebres eram realizados com grandes banquetes, mas não era permitido comer, 

apenas admirar as refeições, ou seja, se comia com os olhos. Chefs de cozinha reinventaram a expressão que, 

no universo gastronômico, está muito atual, mas em outra condição: cada vez mais, uma boa dose de criativi-

dade é utilizada na apresentação dos pratos, que, quando harmoniosa, desperta interesse e confere um aspecto 

diferenciado na experiência gastronômica.

ARTE NA GASTRONOMIA
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 O corpo humano é composto de 5 sentidos. De acordo com o texto, quais sentidos são utilizados em 

uma experiência gastronômica?

 Observe novamente as imagens e pense na estética dos pratos criados com técnicas de gastronomia 

molecular e nos pratos exemplificados no texto acima. Você acha esses pratos atrativos visualmente? 

Tem vontade de experimentar esses alimentos?

Visão, olfato e gustação, nesta ordem.

Respostas pessoais.

DADE
ATIVI
77

Não escreva  
no livro

O prato torna-se, então, uma tela em branco onde o 

chef “pintor” criará uma obra de arte que será servida 

aos clientes. Antes mesmo de experimentar um prato, as 

cores, texturas e formas apresentadas serão analisadas 

pelos clientes. É neste momento que a criatividade na 

disposição dos alimentos será decisiva para uma análise 

preliminar. “Primeiro, comemos com os olhos. Em segui-

da, vem o olfato e, depois, o paladar. Às vezes, não se 

come um alimento gostoso porque ele foi colocado de 

qualquer jeito em uma louça. Você olha e não tem von-

tade de comer, acha que aquilo não é bom, mas pode 

ser maravilhoso. Portanto, a apresentação do alimento é 

fundamental. Pode ser uma refeição simples, mas bem 

apresentada ela, certamente, tem outro sabor”, diz Ales-

sandro Vieria, o “Barão”, chef e proprietário do restauran-

te [...] em Itaipava, Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Apreciadores da culinária têm altas expectativas e consideram uma apresentação simples como falta de habili-

dade e esforço do chef. Grandes profissionais da cozinha desejam que sua personalidade transpareça em seus 

pratos, por isso, objetos incomuns são levados à mesa para compor o visual da refeição servida. Atualmente, 

é normal preocupar-se não apenas em fazer uma comida gostosa, mas também em torná-la mais atrativa, sur-

preendendo e muitas vezes divertindo quem vai apreciá-la.

Barão lembra com carinho uma criação com ingredientes sim-

ples que se elevou a outro patamar com a apresentação criada 

por ele: “Certa vez, fiz uma árvore de Natal com vários tipos 

de alface. As bolas eram de espaguete de cenoura e de be-

terraba. O gramado, criei com brotos de alfafa, mas faltava a 

estrela da árvore… Prestigio muito os produtos locais, gosto 

muito de trabalhar com os ingredientes da nossa terra, então 

decidi ir ao Horto Municipal, e lá encontrei o que faltava 

para a minha criação: uma carambola que, cortada, forma 

uma estrela. Resolvi experimentar e, quando provei a salada, 

ela tinha ficado maravilhosa. A minha salada ‘Árvore de Natal’ 

fez um grande sucesso. Com ingredientes simples, ela ficou 

super sofisticada!”.

[...] Formas geométricas ou abstratas são utilizadas. “Fico horas estudando os ingredientes e o que combina. De-

senho em um papel a montagem dos pratos e me inspiro em cores, sabores e texturas. Muitas das vezes me ins-

piro em paisagens, momentos e sentimentos. Então, transfiro para o prato com sensibilidade e amor”, diz Barão.

Uma apresentação planejada envolve diversos aspectos que remetem à arquitetura, como cores, contraste, dégra-

dé, ocupação da área disponível, altura, formas, volumes, pontos, linhas, textura e superfície. Complicado é pouco!

FLARYS, Flavio. Comer com os olhos: criatividade na apresentação de pratos faz diferença. G1, 9 maio 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/rj/

regiao-serrana/noticia/2014/05/comer-com-os-olhos-criatividade-na-apresentacao-de-pratos-faz-diferenca.html. Acesso em: 21 jan. 2020.

Barão utiliza flores comestíveis na apresentação dos 

pratos.

Salada remete a uma árvore de Natal.
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O TEMA DA FEIRA DE CIÊNCIAS

Ao longo desta etapa você leu diversos textos com o propósito de relacionar Gastronomia e Ciências, mas 

certamente há muitas outras relações possíveis. 

Um erro comum ao começar uma pesquisa científica é querer pesquisar “tudo sobre tudo”, o que não fun-

ciona muito bem. Um pesquisador faz recortes no assunto até encontrar um problema específico para se 

dedicar. A lógica é: se o cientista fizer um bom trabalho sobre uma única questão e conseguir respondê-la, 

então não será necessário outro cientista se debruçar sobre essa mesma questão. Há mais questões à espera 

de respostas do que cientistas pesquisando. Por isso, geralmente, um trabalho amplo, com muitos focos, traz 

respostas inconclusivas, o que não contribui efetivamente para as Ciências e para a sociedade. 

Pensando nisso, e considerando todas as aprendizagens adquiridas nesta etapa, chegou o momento de vocês 

escolherem o tema único que cada grupo de estudantes trabalhará na Feira de Ciências gastronômica. Veja a 

seguir uma lista de sugestões de temas que vocês podem abordar, argumentar e apresentar na Feira. 

Além dos temas apresentados na lista, vocês podem propor outros que se relacionem a Gastronomia e Ciências. 

LISTA DE SUGESTÕES

  Tema 1: Qualidade dos alimentos. Analisar a qualidade dos alimentos que geralmente ingerimos, a maneira 

como eles são preparados (quantidade de sal, quantidade de açúcar, quantidade de gordura, se são cozidos, 

fritos ou assados, etc.) e o valor nutricional de alimentos industrializados.

  A escolha desse tema tem o intuito de melhorar a alimentação da comunidade escolar.

  Tema 2: Diferentes tipos de um mesmo alimento. Estudar e comparar os diferentes tipos de um mesmo 

alimento, como diferentes tipos de farinha existentes no mercado. Diferentes tipos de farinha apresentam 

ou não glúten e têm diferentes proporções de amido, açúcar, proteína, gordura, sais minerais e água, o que 

interfere diretamente na textura final da massa e no modo de preparo das receitas. 

  A escolha desse tema propicia apresentar opções de tipos de alimento, por exemplo, para pessoas que têm 

alergia ou intolerância a algum alimento, ou para outras substituições pensando na qualidade alimentar.

  Tema 3: Desperdício de alimentos. Verificar o desperdício de alimentos em feiras de rua, em supermercados ou 

nas residências. 

  A escolha desse tema visa estudar sugestões para a diminuição do desperdício de alimentos e o 

reaproveitamento daqueles que geralmente são descartados.

 PORTFÓLIO

Organizem-se em grupos com 5 ou 6 estudantes. Esse grupo será mantido por todo o restante do projeto, até a 

apresentação da Feira de Ciências gastronômica.

Cada grupo deve escolher o tema que vai apresentar na Feira, seguindo uma das sugestões dadas anteriormente 

ou elaborando uma nova proposta. Mas lembrem-se: uma pesquisa científica de uma feira de Ciências não deve 

apenas trazer respostas para questionamentos e curiosidades individuais ou do grupo, também deve estar 

voltada a questões sociais, que proporcionem benefícios para os visitantes. Então a escolha do novo tema deve 

estar relacionada a melhorar ou solucionar problemas relacionados a nutrição e alimentação. 

Escolhido um tema, pensem em questões parecidas com as propostas no portfólio da etapa 1, agora focados no tema 

a ser investigado. O que vocês já sabem sobre o tema? O que gostariam de saber mais sobre ele? O que imaginam que 

pode ser interessante pesquisar? Que tipos de material devem ser consultados para obter informações confiáveis 

sobre o assunto? Quais produtos podem ser mostrados na Feira de Ciências para embasar as pesquisas?

Ao responder a essas perguntas, pode ser que vocês percebam que o tema não está bem delimitado. Isso é natural do 

processo de escolha e de pesquisa e, se ocorrer, replanejem a escolha inicial. Se necessário, peçam ajuda ao professor. 

Para finalizar, escrevam detalhadamente qual será o tema do grupo na Feira de Ciências e os motivos que os 

levaram a essa escolha. Registrem também detalhes do estudo feito sobre o tema.

Não escreva  

no livro

P: Para saber mais sobre o tema 3, veja a pesquisa “Desperdício de frutas, legumes e verduras em feiras livres de São Paulo: contribui-
ções para o diálogo e políticas públicas”, de Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias, publicada no Jornal da USP. Disponível em: 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/toneladas-de-alimentos-das-feiras-de-sp-vao-para-o-lixo/. Acesso em: 21 jan. 2020.

Resposta pessoal.
P: É importante que, a partir deste momento, o grupo de trabalho formado se mantenha até o fim do projeto.  147147  
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou software para registro;

 dispositivo eletrônico com acesso à internet.

PREPARANDO O TRABALHO PARA 
A FEIRA DE CIÊNCIAS

3

 UMA VEZ definido o tema  da Feira de Ciências gastronômica, o próximo passo é começar a preparar o tra-

balho que será apresentado. Como essa preparação pode ocorrer de várias maneiras, o objetivo desta etapa 

do projeto é apresentar alguns modelos (exemplos) de procedimentos que vocês podem executar consideran-

do o tema escolhido. 

Conheçam algumas sugestões de procedimentos.

  Utilizar textos e reportagens publicados nos meios de comunicação.

  Elaborar um mapa conceitual.

  Trabalhar com atividades práticas.

  Construir um jogo. 

Não é necessário realizar todos esses procedimentos com o tema que cada grupo escolheu. Eles apenas ser-

vem de orientação para preparar o trabalho.

UTILIZAR  TEXTOS E REPORTAGENS PUBLICADOS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Uma maneira de contextualizar o tema da Feira é buscar nos meios de comunicação textos e reportagens sobre 

o assunto. Os diversos textos que vocês leram na etapa 2 do projeto são exemplos que podem ser utilizados.

Vocês possivelmente vão pesquisar muitos textos sobre o tema escolhido e não é interessante apresentar 

todos eles, na íntegra, durante a Feira de Ciências gastronômica. Assim, é importante resumi-los e ressaltar as 

principais informações que são abordadas. Não se esqueçam de registrar as referências dos textos.

Fazer perguntas para analisar os textos, como as que você respondeu na etapa 2, também ajuda na identifica-

ção dos pontos mais importantes a serem citados no trabalho.

ELABORAR UM MAPA CONCEITUAL

Uma feira de Ciências gastronômica é, essencialmente, interdisciplinar. Entende-se por interdisciplinaridade 

a ideia de que as áreas do conhecimento podem estar interligadas por relações previamente estabelecidas, 

em um processo dinâmico para estudar e solucionar problemas. Uma maneira de entender e explicar a com-

plexidade interdisciplinar de um tema é elaborando um mapa conceitual.

Mapa conceitual é uma estrutura gráfica que esquematiza ideias, conceitos e informações de modo orga-

nizado. É reconhecido como uma excelente ferramenta de aprendizagem, pois ajuda a criar ligações entre 

diferentes assuntos que fazem parte de determinado tema. 

Por exemplo, como podemos alimentar todos os seres humanos sem criar um impacto ambiental que acabe 

com os recursos naturais do planeta? Esse problema é debatido e estudado interdisciplinarmente, ou seja, 

muitos profissionais de diferentes áreas do conhecimento o estudam em conjunto, trocando conhecimentos 

e experiências para tentar encontrar soluções para esse problema complexo.

 148148  
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Leia o texto a seguir sobre esse assunto. Ele dá embasamentos para a criação do mapa conceitual que será 

apresentado na sequência. 

Consumo da carne terá que ser reduzido em 90% para evitar “colapso 
climático”

Cada cidadão deverá reduzir 75% do seu consumo de carne de vaca, 90% de carne de porco, 

comer metade da quantidade de ovos e triplicar o consumo de frutos secos e sementes.

O consumo de carne de vaca teria de descer em 90% nos países ocidentais, de forma a evitar mudanças pe-

rigosas no ambiente. Esta é uma das medidas defendidas num estudo publicado na revista científica “Nature” 

esta quinta-feira, 11 de outubro [de 2018].

“Estamos mesmo a arriscar a sustentabilidade de todo o sistema. Se estamos interessados em que as pessoas 

consigam comer e produzir, temos mesmo de reduzir o consumo de carne”, disse o investigador e professor na 

Universidade de Oxford [Reino Unido] que liderou o estudo, Marco Springmann ao jornal inglês The Guardian.

A solução passa por diminuir drasticamente o consumo de carne e substituir a proteína animal, optando por con-

sumir legumes e leguminosas, por exemplo. De acordo com o estudo, cada cidadão deveria, em média, reduzir 

75% do seu consumo de carne de vaca, 90% de carne de porco e comer metade da quantidade de ovos. Já o 

consumo de leguminosas deveria triplicar, enquanto o consumo de frutos secos e sementes deveria quadruplicar.

De acordo com a investigação, que surge à luz do mais recente relatório sobre o ambiente das Nações Unidas, 

a indústria agropecuária é a que causa mais estragos a nível ambiental, devido à emissão de gases de efeito 

estufa, à desflorestação, às quantidades de água que são utilizadas e à contaminação de aquíferos subterrâneos.

Apesar desta informação não ser propriamente no-

vidade, este estudo apresenta a previsão de que, se 

não houver uma intervenção, tudo pode ficar muito 

pior visto que se prevê que a população cresça em 

2,3 mil milhões em 2050, alcançando os 9,8 mil mi-

lhões de habitantes.

O crescimento da população está a fazer com que a 

criação de animais para consumo humano comece 

a tornar-se impossível, sendo que muitas das dietas 

dos países ocidentais vão ter como base produtos 

agropecuários.

Os investigadores [da Universidade Oxford] defendem 

que a diminuição do consumo de carne passa pelos 

governos, através das políticas de Educação, da criação 

de taxas sobre os alimentos, a concessão de subsídios 

para a produção de alimentos sustentável. Além da 

promoção de mudanças nas ementas das instituições 

escolares e hospitalares.

“Alimentar uma população mundial de dez mil milhões de pessoas é possível, mas só se mudarmos a forma 

como comemos e produzimos os nossos alimentos”, afirmou o professor do Instituto Potsdam para o Estudo 

do Impacto Ambiental (Alemanha), Johan Rockström.

[E] para além da produção de gado, é necessário ter cuidado com os produtos de origem agrícola. A diminuição 

do uso de fertilizantes, a estimulação da agricultura em regiões do mundo que são mais pobres e o aumento 

das reservas de água universais são algumas das medidas fundamentais para que a agricultura se torne mais 

amiga do ambiente.

SOUSA, Jéssica. Consumo da carne terá que ser reduzido em 90% para evitar “colapso climático”. Jornal Económico, Lisboa, 11. out. 2018. 

Disponível em: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/consumo-da-carne-tera-que-ser-reduzido-em-90-para-evitar-colapso-climatico-365002. 

Acesso em: 22 jan. 2020.

P: A escolha dos textos que vão embasar a criação de um mapa conceitual é essencial para 
garantir a representação correta dos dados científicos.

NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: https://nacoesunidas.org/ 
apesar-de-baixa-fertilidade-mundo-tera-98-bilhoes-de-pessoas-

em-2050/. Acesso em: 21 jan. 2020.

Mil milhões:   o mesmo que bilhão,  

em português de Portugal.
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Agora, considerando as informações do texto, podemos elaborar um mapa conceitual para ajudar a compre-

ender melhor as principais ideias do problema causado pelo aumento da demanda por produtos de origem 

animal e as relações entre essas ideias.

Observe que as palavras-chave estão destacadas em caixas de texto e estão conectadas por setas associadas 

a verbos.

MAPA CONCEITUAL

causam

podem gerar

podem causar

aumenta a demanda de

para amenizar

CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO MUNDIAL

DESMATAMENTO

EDUCAÇÃO

AUMENTO DOS 
IMPOSTOS

SUBSÍDIOS PARA 
ALIMENTOS 

SUSTENTÁVEIS

AUMENTO DA EMISSÃO DE 
GASES DE EFEITO ESTUFA

REDUÇÃO DO 
CONSUMO DE 

CARNE PER CAPITA

CONSUMO EXCESSIVO  
DE ÁGUA

CONTAMINAÇÃO 
DE CORPOS D’ÁGUA

PRODUTOS DE  
ORIGEM ANIMAL

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

COLAPSO AMBIENTAL

 De acordo com a reportagem, responda.

a)  O título do texto faz um alerta sobre um “colapso climático”. O que isso significa?

b)  De acordo com o texto, por que a indústria agropecuária causa danos ambientais?

c)  Suponha que uma família seja composta de 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças) que, juntas, consomem mensal-

mente 12 kg de carne de vaca, 2 kg de carne de porco, 48 ovos e 150 g de frutas secas e sementes. De acordo com 

o texto, qual deveria ser o consumo mensal desses alimentos para evitar um “colapso climático”?

 Identifique algumas palavras-chave que aparecem no mapa conceitual e a quais campos de saber (por 

exemplo, Matemática, Física, Química ou Biologia) elas podem estar associadas.

 Exemplo: Aumento da emissão de gases de efeito estufa pode estar associado à Química e à Biologia.

Significa que os recursos naturais 
do planeta estão se esgotando.

DADE
ATIVI

88
Não escreva  

no livro

Devido à emissão de gases de efeito estufa, à desflorestação, 
às quantidades de água que são utilizadas e à contaminação 
de aquíferos subterrâneos.

Essa família 
deveria consumir mensalmente 3 kg de carne de vaca, 200 g de carne de porco, 24 ovos e 450 g de frutas secas e sementes.

Veja a resposta no Manual do Professor.
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TRABALHAR COM ATIVIDADES PRÁTICAS 

Apresentar ou executar uma atividade prática com os visitantes de uma feira de Ciências requer planejamen-

to, preparação e simulação dos possíveis problemas que podem ocorrer durante a execução da atividade. 

Quando um visitante da Feira observa ou realiza alguma atividade prática, ele adquire um conhecimento 

diferente da leitura de livros ou de artigos científicos. 

Assim, vocês podem apresentar ou propor aos visitantes da Feira de Ciências uma atividade prática, de modo 

a fazê-los experimentar um pouco das atividades científicas relacionadas à culinária. Para isso, é importante 

pesquisar a atividade que será proposta, treinar, experimentar e programar-se para a Feira, anotando todas 

as informações que serão úteis no momento de apresentar a atividade ao público. Também é essencial con-

versar com o professor sobre a viabilidade de realização da atividade prática escolhida e, se necessário, re-

planejá-la. 

CONSTRUIR UM JOGO

Construir um jogo simples, por exemplo, de perguntas e respostas sobre o tema, e apresentá-lo aos visitantes 

da Feira de Ciências gastronômica é uma excelente maneira de propiciar uma interação lúdica com eles e ex-

plicar o trabalho que foi executado. As perguntas devem ser de fácil compreensão e de conhecimentos gerais 

sobre o tema. Veja 2 exemplos.

P: Na etapa 4 apresentaremos a proposta de elaboração de uma receita culinária. Os procedimentos propostos nesta etapa 3 são 
opcionais, os estudantes podem escolher um ou mais deles e, no caso de escolherem trabalhar com atividades práticas, devem ser 

diferentes da elaboração de uma receita culinária. A elaboração da receita, 
proposta na etapa 4, é complementar a esses procedimentos e deve ser 
feita por todos os grupos.

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

11 12 13 14 15

20 19 18 17 16

21 22 23 24 25

30 29 28 27 26

Vocês podem pesquisar diferentes informações e curiosidades sobre o tema da Feira de Ciências gastronômi-

ca e criar o jogo físico ou em aplicativos ou programas digitais. 

O texto a seguir exemplifica algumas perguntas que podem ser elaboradas; para o jogo, as respostas devem 

ser simplificadas.

Exemplo 2: Jogo de tabuleiro para 3 ou mais jogadores. Um jogador será o controlador 

das perguntas e respostas. Os demais, na sua vez, lançam o dado e andam no tabuleiro o 

número de casas. O controlador deve ler a pergunta correspondente à casa e, após ouvir a 

resposta, conferi-la.

RESPOSTA: 

A principal função do fermento 

é fazer a massa crescer  

e ficar macia.

PERGUNTA: 

Exemplo 1: Jogo de cartas para duplas. Cada 

jogador sorteia uma carta e lê a pergunta 

para o adversário, que deve respondê-la. 

Juntos conferem a resposta na carta.

Sugerimos que sejam elaboradas 10 ou 

12 perguntas e respostas para este jogo.

 Sugerimos que sejam elaboradas 

pelo menos 30 perguntas e respostas 

para este jogo, pois os jogadores não 

vão responder a todas elas.

QUAL É A PRINCIPAL FUNÇÃO DO 
FERMENTO NA PRODUÇÃO DE PÃES?
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A Química em sua cozinha

Em nosso cotidiano, percebemos a Química em diversos aspectos determinantes. Na gastronomia, presente na 

vida de todos, os processos químicos definem sabor, tempo de cozimento, harmonizações, texturas, aromas, 

entre outros. A adição de certos temperos, como sal e pimenta, de água, de calor e frio faz com que as molé-

culas de cada alimento se modifiquem, trazendo resultados diferentes. Cada alimento possui micro (vitaminas 

e minerais) e macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) que promovem seu sabor, [e] entender os 

processos químicos presentes no preparo destes é importante para otimizar o tempo e saber a melhor aplica-

ção de cada ingrediente. O conhecimento químico da composição das moléculas auxilia a indústria alimentícia, 

como [...] a adição de ferro e cálcio ao leite, adição de pigmentos a balas e chicletes, entre outros.

Por que a pimenta arde 

na boca?

A capsaicina entra em 

contato com a língua e 

envia sinais de dor para o 

cérebro, que envia estímulos 

para os olhos, nariz e boca, 

causando sensação de 

formigamento e alergia.

Por que a clara cozinha

antes da gema do ovo?

Por sua maior densidade, a 

gema necessita de cerca de 

8 ºC a mais do que a clara 

para seu cozimento. A clara, 

então, cozida, protege a 

gema desse calor por até 

3 minutos, adiando seu 

cozimento.

Por que as frutas ficam

escuras quando

cortadas?

O oxigênio entra em 

contato com as substâncias 

presentes nos tecidos das 

frutas, ocasionando uma 

oxidação dos compostos 

fenólicos desse alimento.

Por que choramos

ao cortar cebola?

O corte libera uma 

substância antes isolada 

nas células da cebola. Essa 

substância volátil e ácida 

sofre ação de enzimas que 

a transformam em fator 

lacrimejante.

Por que o leite sobe 

ao ferver?

O calor separa a água e a 

gordura, que tende a subir 

formando uma película. O 

vapor d’água exerce grande 

pressão que rompe essa 

barreira e faz com que o 

leite transborde.

Por que a pipoca

estoura?

A água presente no milho 

transforma-se em vapor, 

aumentando a pressão 

do grão, fazendo com que 

estoure. O amido presente 

no interior vai para o 

exterior e se gelatiniza, 

formando os gomos brancos.A Química A Química 

na cozinhana cozinha
9
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A cozinha é considerada, para muitos, um laboratório 

interdisciplinar. Química, Física e Biologia se unem para 

agradar diferentes paladares. Entender as leis da Física, por 

exemplo, nos permite compreender o funcionamento da 

panela de pressão e a relação entre volume, temperatura e 

pressão. Já a Biologia e a Química estão ligadas diretamen-

te às alterações de componentes alimentares. Na cozinha, 

diversas dúvidas a respeito de fatos corriqueiros surgem 

sempre. Questões como por que as frutas escurecem após 

serem cortadas e por que a pipoca estoura podem ser res-

pondidas pela Química.

Por que o leite sobe ao ferver? 

A proteína do leite faz com que água e gordura fiquem 

unidas. Quando a temperatura é elevada, as proteínas se-

param-se e a gordura tem tendência a subir, fazendo com 

que se forme uma película impermeável. Quando o leite 

chega próximo a 100 °C a quantidade de água presente 

entra em ebulição, porém esta camada de gordura impede 

que o vapor vá para o ar. A pressão aumenta, fazendo com 

que o leite borbulhe e a película rompa-se bruscamente, 

transbordando [do] recipiente. Para evitar isto, aconselha-

-se movimentar o líquido constantemente durante o aque-

cimento, assim, esta película rompe-se gradativamente e o 

vapor pode ser liberado.

Por que a pimenta arde na boca? 

Uma substância presente na pimenta, chamada capsaicina, ao entrar em contato com a língua libera substân-

cias que ativam o receptor de dor no cérebro, que então envia estímulos aos olhos, nariz e boca. Por isso sen-

timos a boca e língua formigando, olhos lacrimejando e sensação alérgica no nariz. Esta sensação de  ardência 

pode ser aliviada pela ingestão de leite (a caseína presente no leite interage com 

a capsaicina e alivia a dor), diferente do que se pensa, o consumo de água não 

alivia os sintomas pois esta substância é insolúvel em água.

Existem alguns truques domésticos para evitar que o leite, ao 

ferver, derrame da panela. Um deles é colocar uma colher de 

madeira atravessada em cima da panela. Quando o leite ferve e 

sobe, a colher rompe a camada de gordura e permite que o vapor 

de água escape, baixando novamente o nível do leite na panela.

Caseína:   proteína do 

leite.

Existem muitos tipos de pimenta, com diferentes graus de ardência. A tolerância das pessoas à ardência das pimentas varia muito e há 

pessoas que têm alergia a elas. 
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Por que a pipoca estoura? 

A água está presente em cerca de 12% da composição do milho. Quando entra em processo de aquecimento, 

esta água transforma-se em vapor e seu volume aumenta. A camada exterior do grão, chamada pericarpo, 

mantém-se extremamente forte, impedindo que o vapor saia. Ela mantém-se intacta até que a pressão do va-

por fique muito maior do que a pressão atmosférica, fazendo com que o grão estoure e a parte branca (amido 

que corresponde a cerca de 60% do grão de milho) gelatinize por conta do vapor e fique por volta do grão.

A pipoca é um alimento rico em fibras, sais minerais, vitamina E e vitaminas do complexo B. O consumo das fibras da pipoca auxilia o 

funcionamento do sistema digestório e intestinal. Mas atenção ao tipo de preparo evitando adicionar muita gordura, sal ou açúcar. 

Por que choramos ao cortar cebolas? 

A reação que incomoda a muitos ocorre porque, quando cortada, a cebola libera um ácido antes isolado em 

suas células. Essa substância é volátil e ácida e sofre ação de enzimas que a transforma em fator lacrimejante, 

irritando os olhos. Uma das maneiras de evitar isto é colocando a cebola na geladeira, em baixas temperaturas, 

antes de cortar, pois o frio inibe esta enzima. Outra forma é cortá-la embaixo d’água, fazendo com que o ácido 

não chegue aos olhos.

O momento em que grão de milho estoura é 

extremamente rápido. Que tal ver a transformação 

em pipoca em câmera lenta? Acesse o vídeo 

disponível em https://www.youtube.com/

watch?v=QtO10GBBc1Q (acesso em: 21 jan. 2020).

PARA ASSISTIR

O vídeo mostra um grão de milho 

estourando a 30 000 frames (quadros) por 

segundo, o que é 1 250 vezes mais lento do 

que o tempo real.
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R
e
p
ro

d
u
ç
ã
o
/w

w
w

.y
o
u
tu

b
e
.c

o
m

/C
a
n
a
l:
 Q

u
ím

ic
a
 a

 
C

iê
n
c
ia

 G
lo

b
a
l 
- 
A

ri
ls

o
n
 M

a
rt

in
o

 

154154  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto5_132a163_LA.indd   154PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto5_132a163_LA.indd   154 2/17/20   9:54 AM2/17/20   9:54 AM

https://www.youtube.com/watch?v=QtO10GBBc1Q


Por que a clara do ovo cozinha antes 

que a gema? 

Devido à sua maior densidade, a gema ne-

cessita de uma temperatura 8 °C acima da 

temperatura necessária para o cozimento 

da clara. Durante o aquecimento, as pro-

teínas da clara coagulam (cozinham) e 

absorvem energia, mantendo a tempera-

tura constante a 60 °C, impedindo, assim, 

o aquecimento da gema. A clara “protege” 

desta maneira a gema por até 3 minutos, 

assim, os ovos feitos durante este período 

costumam possuir a clara dura e cozida 

e a gema mole. A partir de 4 minutos, a 

temperatura eleva-se à necessária para o 

cozimento interior do ovo.

Quanto maior for o tempo de exposição da maçã com o oxigênio do ar, maior será a oxidação da superfície exposta.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Not’cias. Disponível em: http://www.crqv.org.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=224:a-quimica-em-sua-cozinha&catid=96&Itemid=2483. Acesso em: 22 jan. 2020.

 PORTFîLIO

Definam quais procedimentos vocês vão executar para preparar o trabalho com o tema da Feira de Ciências 

gastronômica. Lembrem-se de que vocês podem usar as sugestões apresentadas aqui ou propor outros 

procedimentos.

Em seguida, organizem os materiais e executem o procedimento escolhido. Ao final, vocês devem estar com as 

apresentações elaboradas para usá-las na Feira de Ciências. Resposta pessoal.

Não escreva  
no livro

P: Caso os estudantes escolham o mapa conceitual, oriente-os a pensar nas maneiras de articular as principais 
ideias da pesquisa. O primeiro mapa conceitual é difícil de fazer e talvez sejam necessárias outras versões até 
consolidar o mapa definitivo.

Por que as frutas ficam escuras após serem cortadas? 

As frutas e alguns vegetais como a batata possuem diversas substâncias depositadas nas células de seus 

tecidos. O descascamento e corte danifica este tecido, fazendo com que substâncias antes separadas, agora 

fiquem unidas. O oxigênio então entra em contato com os tecidos, causando uma reação de escurecimento. 

O que ocorre na verdade é uma oxidação dos compostos fenólicos desta fruta. Para evitar esta reação (mes-

mo que a mesma não torne o alimento impróprio para consumo) pode-se reduzir o pH do tecido, pingando 

pequenas gotas de frutas ácidas como limão e laranja sob a casca.

Além de olhar a data de validade do ovo, existe um truque doméstico para 

verificar se ele está próprio para o consumo. Coloque o ovo dentro de um 

copo com água fria: se ele afundar, está próprio para o consumo; se boiar, 

então não está fresco e deve ser descartado.

As imagens não estão 
representadas em proporção.
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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 calculadora;

 rŽgua e compasso.

ELABORANDO UMA RECEITA4

 ALÉM DOS procedimentos que vocês estudaram na etapa 3, que vão servir para expor na Feira de Ciências 

gastronômica as informações sobre o tema que escolheram, vocês devem apresentar na Feira uma proposta 

de receita que se relacione ao objetivo do tema.

Para isso, nesta etapa, vocês vão realizar algumas tarefas com o objetivo de, ao final, escolherem qual receita 

será apresentada considerando o tema que vocês escolheram na etapa 2.

Para começar, vejam um exemplo de como podem elaborar uma receita.  

As incontáveis receitas culinárias existentes permitem uma infinidade de combinações de ingredientes. Sempre que elaborar uma 

receita ou escolher uma receita para cozinhar, opte por ingredientes naturais (como grãos, sementes, frutas, verduras, legumes, carnes, 

entre outros) e evite alimentos industrializados ou ultraprocessados (aqueles que são produzidos com a adição de muitos ingredientes 

e substâncias sintetizadas em laboratórios).
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 Conversem sobre as informações apresentadas na receita de polenta mole.

a) Vocês já conheciam esse prato? Já o experimentaram?

b) As informações de tipo de receita, rendimento, tempo de preparo, nível de dificuldade e quantidade de calorias 

são importantes de saber antes ou depois de escolher a receita? Justifique sua resposta.

c) Você acha que é importante saber previamente a lista de ingredientes e de utensílios necessários para fazer uma 

receita culinária? Por quê?

d) O que a etapa “Como fazer?” mostra? Você acha que essa etapa está clara o suficiente para qualquer leitor?

e) Você acha que a ordem das instruções é importante para o preparo de uma receita?

f) No passo 1 dessa receita há a indicação incompleta de uma medida. Qual seria a indicação correta que não causa-

ria diferentes interpretações?

Respostas pessoais.

Exemplo de resposta: Sim, para comprá-los e providenciá-los com antecedência e, em caso 
de alguma substituição ser necessária, programá-la antes de começar a preparar a receita ou 
até mesmo trocar a receita.

200 a 250 ¡C.

DADE
ATIVI
99

Não escreva 

no livro

P: Em todas as atividades desta etapa, orientar os estu-
dantes a manter o mesmo grupo formado para a Feira 
de Ciências gastronômica.

Exemplo de resposta: A ordem das instruções (dos passos) é importante na maioria das receitas e poucos deles podem ser trocados 
de ordem sem prejuízo para a preparação.

Essa etapa mostra os passos de 
preparação da receita; resposta 
pessoal.
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 Pesquisem potenciais receitas que possam ser feitas para a Feira de Ciências gastronômica e que se 

relacionem ao objetivo do tema que vocês escolheram. Verifiquem se é possível fazer cada receita na 

escola ou na residência e anotem o nome de cada uma delas, os utensílios e ingredientes necessários e 

o tempo de preparo. Neste momento não é necessário registrar os passos de preparação.

 Agora, observem as receitas que todos do grupo pesquisaram e elejam aquela que vocês vão apresentar e 

servir na Feira de Ciências gastronômica, lembrando que deve ter relação com o objetivo do tema de vocês.

 Separem as anotações anteriores dessa receita e complementem com as instruções de preparo e com 

os motivos que os levaram a essa escolha (por exemplo, se é uma receita familiar ou se é um prato tradi-

cional de alguma região do Brasil). Apresentem a proposta ao professor, que deve aprovar a viabilidade 

dela. Se necessário, façam uma nova proposta que se adeque às possibilidades de preparação.

 Com a receita aprovada, pesquisem e registrem as funções de cada ingrediente. Busquem também ex-

plicações químicas, físicas ou biológicas para algumas características e para os procedimentos de pre-

paro da receita escolhida. Por exemplo: Por que devemos deixar a massa do pão descansar? Por que 

devemos colocar o macarrão para cozinhar quando a água já está fervendo?

DADE
ATIVI
1010Respostas pessoais.

P: Se necessário, os grupos devem retomar os registros do tema escolhido e do objetivo estabelecido para que a receita 
se adéque a eles. Relembre-os de que a receita deve ter relação com a proposta de melhoria ou solução de problemas 
relacionados à nutrição e alimentação, visando impactar a comunidade escolar.
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Exemplo de resposta: Antes, para saber se a receita se adéqua ao propósito, quantas pessoas poderão consumi-la, quanto tempo 
antes é necessário começar a prepará-la e se ela está adequada aos conhecimentos culinários de quem vai prepará-la.
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 No dia da Feira de Ciências gastronômica, é provável que não seja suficiente preparar apenas 1 receita 

que vocês escolheram, pois a Feira terá convidados de toda a comunidade escolar. Então, elaborem um 

modo de explicar e de calcular a variação de tempo de preparo, nível de dificuldade, utensílios e quan-

tidade de ingredientes ao aumentar o rendimento da receita. Para isso, destaquem quais grandezas 

relacionadas à receita são diretamente proporcionais e quais não são; por exemplo, quando se deseja 

dobrar o rendimento da receita, para quais grandezas envolvidas no preparo é necessário dobrar as 

medidas e para quais não há alteração. 

 Além disso, expressem a relação entre o rendimento da receita e cada grandeza envolvida no preparo 

usando leis de funções. É provável que a maioria dessas relações seja expressa por leis de funções linea-

res ou de funções constantes. 

 Vejam abaixo um exemplo. P: As explorações sobre a variação dos itens da receita também são válidas ao diminuir 
o rendimento, como fazer metade das porções.

Para fazer 3 pães utilizamos, entre outros  
ingredientes, 1 kg de farinha de trigo, e são  
necessários 30 minutos de forno para assar.

Para fazer 6 pães com a mesma receita, utilizamos  
2 kg de farinha de trigo e são necessários 30 minutos  

de forno para assar.

Observe que a quantidade de pães e a 
medida de massa de farinha de trigo 

são valores de grandezas diretamente 
proporcionais, cuja relação pode ser 

expressa pela lei y 5  x
3

 (uma função 

linear), em que y é a medida de massa 
de farinha de trigo necessária, em 

quilogramas, e x é a quantidade de pães.

Porém, o tempo de forno para assar os pães 
e a quantidade de pães não são grandezas 
proporcionais, pois, independentemente 

da quantidade de pães que se deseja fazer, 
o tempo de forno será sempre o mesmo. 
Por isso, a relação entre a quantidade de 

pães e o tempo de forno pode ser expressa 
pela lei y 5 30 (uma função constante), em 

que y indica o tempo de forno, em minutos, 
necessário para se assar x pães.

 PORTFîLIO

Organizem todos os registros da receita que vocês vão fazer para a Feira de Ciências gastronômica. 

Conversem com o professor ou a direção da escola sobre a abrangência que pode ser dada à Feira, a quantidade 

de pessoas que serão convidadas, o orçamento que está disponível e outros assuntos organizacionais. Em 

seguida, pensando em quantas receitas vocês vão precisar preparar, façam os cálculos dos ingredientes e dos 

utensílios que vão precisar utilizar e registrem junto da receita.

Neste momento em que a receita e o rendimento estão definidos, vocês podem definir como será a apresentação. 

Os pratos estarão expostos? Serão feitas porções para degustação do público? É necessária alguma conservação 

dos pratos prontos? Como será a organização da apresentação dos alimentos?

Como você viu na etapa 2 deste projeto, a estética é algo essencial na Gastronomia e uma boa apresentação 

das receitas pode, inclusive, atrair mais público da Feira para conhecer o trabalho de vocês. Assim, listem ou 

desenhem como será a apresentação de vocês pensando nisso. Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro
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5 A FEIRA DE CIÊNCIAS  
GASTRONÔMICA DA ESCOLA

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  folha de papel, caderno ou 

software para registro;

 folhas de papel sulfite;

 régua e compasso;

  ingredientes e utensílios para 

preparar a receita escolhida.

 NESTE MOMENTO, vamos relembrar o processo que nos levou a pre-

parar todo o material que será apresentado na Feira de Ciências gas-

tronômica da escola. 

   Vocês compreenderam o que é uma feira de Ciências e qual é a im-

portância dela como atividade escolar.

   Participaram de debates e oficinas com estudantes que contribuí-

ram compartilhando conhecimentos.

  Conheceram a proposta para este projeto: Feira de Ciências gastronômica.

  Refletiram o que poderia ser feito como tema da Feira.

  Leram e pensaram sobre as diversas possiblidades de relação da Gastronomia e das Ciências.

  Estudaram a função de ingredientes de receitas.

   Escolheram o tema a ser desenvolvido na Feira de Ciências gastronômica e refletiram sobre possiblidades 

de estudo desse tema.

  Conheceram exemplos de procedimentos a serem utilizados.

   Definiram qual (ou quais) procedimentos seriam utilizados para o tema escolhido, realizaram pesquisas e 

prepararam todo o material.

  Conheceram a estrutura de uma receita e pesquisaram outras.

  Estabeleceram funções que relacionam o rendimento e outros valores de grandezas da receita.

   Elaboraram a receita que se relaciona ao objetivo do tema da Feira e organizaram todas as informações e as 

quantidades necessárias para prepará-la.

Agora, após todos esses passos revisados, uma última escolha pode ser feita: o método que vocês vão utilizar 

para divulgar os trabalhos durante a Feira. 

Algumas sugestões são expor fotos e textos explicativos, gravar vídeos explicativos ou apresentar os traba-

lhos verbalmente. Mas lembrem-se de que vocês sempre podem propor outras.

Além disso, é interessante que os visitantes da Feira de Ciências gastronômica recebam as receitas que vocês 

prepararam. Eles podem receber as receitas por um meio digital (aplicativos de comunicação instantânea, 

e-mails, redes sociais, etc.) ou de forma tradicional, recebendo um folheto.

 PORTFÓLIO

Retomem todos os registros que vocês fizeram ao longo do projeto e escolham qual (ou quais) métodos de 

divulgação vão utilizar. Escolham também qual meio vocês vão utilizar para disponibilizar as receitas para  

os visitantes da Feira e façam a elaboração necessária para essa divulgação.

Este é o momento final para a organização da Feira e do estande de apresentação e para a preparação dos 

materiais que serão usados na divulgação. Vejam se tudo que foi planejado nas etapas está condizente e se 

a apresentação de todo o trabalho (inclusive o prato preparado com a receita) está atrativo. Se necessário, 

façam novas elaborações de textos, fotos ou vídeos para a Feira. Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro
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PRODUTO FINAL

Como a Feira de Ciências gastronômica é um evento que aproxima a comunidade à escola, é importante que vo-

cês continuem desempenhando o papel de estudante para que tudo saia como planejado. Vocês podem montar 

uma comissão que será responsável pela organização geral do evento. Veja algumas ações que são necessárias.

1.   Comuniquem a comunidade escolar sobre o evento que vai ser realizado, a Feira de Ciências gastronômi-

ca. Um convite formal (pode ser no site da escola, via e-mail ou no jornal da escola) deve ser feito com pelo 

menos 10 dias de antecedência, para que os convidados possam se programar. Nesse convite é necessário 

explicar a natureza do evento, o que os visitantes vão encontrar na Feira e se será necessário agendar uma 

visita específica a algum trabalho (por exemplo, a participação em uma oficina culinária).

2.  Organizem o dia e o horário nos quais os grupos vão preparar as receitas e organizar os pratos que serão 

apresentados, e eventualmente degustados, pelos visitantes da Feira. Vocês podem prepará-los na escola, 

se houver essa possibilidade, ou fazer em casa e levar no dia da apresentação.

3.  No dia do evento, é importante que um grupo de estudantes receba os convidados e os orientem a se des-

locar pelos estandes. Um mapa do local indicando a sala de cada trabalho e os horários das apresentações 

fará com que os convidados se sintam orientados.

4.  Garantam que os corredores da escola tenham instruções de como chegar às salas de aula específicas e 

que as entradas para as salas tenham o roteiro das apresentações que acontecerão nelas.

5.  A exposição dos trabalhos deve ser clara e objetiva. Muita atenção ao tamanho dos textos expostos sobre 

o trabalho. No caso de fotos, vocês podem deixá-las passando em um tablet ou em um porta-retratos ele-

trônico enquanto fazem as apresentações.

6.  Evitem deixar música de fundo no ambiente para não criar poluição sonora desnecessária. A Feira por si só 

costuma ser bastante agitada e ruidosa.

7.  Sempre abram espaço para perguntas nas apresentações. Vocês ficarão surpresos ao perceberem como o 

trabalho de vocês gera nos convidados vontade de aprender mais.

8.  Ofereçam aos visitantes outras maneiras de interagir com o trabalho que realizaram. Vocês podem, por 

exemplo, criar um site com mais informações da pesquisa e, no dia da Feira, distribuir um código QR que 

dê acesso a ele.

9.  Quando um professor da escola vier visitar a apresentação do trabalho 

que vocês fizeram, recebam-no com atenção e peçam a ele que dê um 

feedback. Vocês podem receber dicas valiosas no dia do evento que po-

derão tornar o trabalho ainda melhor.

10.  Elaborem um questionário, de preferência em um meio eletrônico, que pesquise o grau de satisfação dos 

visitantes com a Feira. Peçam a eles que avaliem a organização, a limpeza, os trabalhos visitados e os te-

mas escolhidos. Em perguntas abertas, eles também podem sugerir o que poderia ser feito para melhorar 

o projeto e dizer o que pensam sobre esse tipo de evento na escola.

11.  Da mesma maneira que a Feira de Ciências gastronômica toma um tempo para ser montada, ela precisa 

também ser desmontada. Afinal, terminado o evento, a vida escolar continua normalmente.

 PORTFÓLIO

Após a apresentação dos trabalhos para os visitantes da Feira de Ciências gastronômica, conversem sobre os 

pontos positivos e os pontos negativos do evento. Depois, escreva um texto relatando toda a experiência de vocês.

Não escreva  

no livro

Respostas pessoais.

Feedback:   tipo de avaliação 

que uma pessoa faz com outra 

visando compreender posturas 

e comportamentos e propor 

melhorias para situações futuras.
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AVALIAÇÃO
 Registre qual é sua avaliação deste projeto. Utilize as questões a seguir para refletir e escrever a avaliação.

1. Você conhece bem a relação entre a Gastronomia e as Ciências? Você sabe aspectos nutricionais de sua alimentação? 

2.  Você já tinha participado de uma feira de Ciências? Já havia feito um portfólio com suas pesquisas? 

3.  Você já tinha visto um mapa conceitual?

4.  Você já tinha pensado na função de cada ingrediente de uma receita? Você conseguiu estabelecer conexões das 

funções com Matemática, Química ou Biologia?

5. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

6. Como este projeto o ajudou a ampliar seu conhecimento?

7. Se você pudesse alterar a maneira de conduzir alguma etapa ou expandir o projeto, o que você faria?

 Registre sua avaliação em relação às próprias atitudes na execução deste projeto. Utilize as questões a 

seguir para refletir e escrever a avaliação. 

1. Você realizou todas as etapas do projeto?

2. Você agiu sempre com respeito com os colegas e com o professor ao longo do projeto?

3. E tratou com respeito todos os visitantes da Feira?

4. Qual foi sua colaboração na elaboração da receita e na organização da Feira de Ciências?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Saber o que cada um está fazendo quando se trabalha em grupo 

é fundamental para o sucesso do projeto. Reuniões curtas em que 

cada um fala o que está trabalhando e onde pretende chegar até o 

próximo encontro podem ser uma estratégia para acompanhar o 

trabalho de todos.

R
a
w

p
ix

e
l.
c
o
m

/S
h
u
tt

e
rs

to
ck

 
Não escreva 

no livro
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6
PROJETO

PESQUISAS
ESTATÍSTICAS

PROTAGONISMO JUVENIL 

A formatura, seja de uma etapa 

do Ensino Básico, de um curso 

profissionalizante ou de Ensino 

Superior, é um momento almejado

pela maioria dos estudantes, pois 

marca a conclusão dos estudos e o 

início de uma nova fase.
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O que vocês, jovens, gostam 

de fazer no tempo livre? Quais 

são as preferências musicais 

e esportivas de vocês? Que 

importância vocês dão a de-

terminados assuntos? O que 

pensam e querem para o fu-

turo? Quais fatores definem e 

retratam essa fase da vida dos 

jovens do século XXI? Neste 

projeto, vamos planejar e exe-

cutar uma pesquisa estatística 

com a finalidade de investigar 

o mundo dos jovens.

Como podemos conhecer e divulgar 
a opinião dos jovens, o que pensam 
e o que querem para o futuro?

O QUE É PROTAGONISMO JUVENIL?
É a participação ativa e propositiva do jovem em todas as 

etapas de projetos que contribuem para o desenvolvimento 

individual e coletivo na escola, na residência, no bairro e na 

sociedade como um todo. Essas atividades podem ser, por 

exemplo, manifestações artísticas, propostas de intervenção 

pública, campanhas e movimentos coletivos.
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OBJETIVOS

  

Analisar resultados de pesquisas estatísticas divulgadas nos 

meios de comunicação.

  

Planejar e executar uma pesquisa estatística a respeito do mun-

do em que os jovens estão inseridos.

  Analisar os resultados da pesquisa estatística e escrever um relató-

rio propondo soluções para os principais problemas observados.

  

Produzir e apresentar à comunidade escolar (estudantes, pro-

fessores, demais funcionários que atuam na escola e familiares 

ou responsáveis pelos estudantes) uma atividade artístico-cul-

tural que retrate o mundo dos jovens.

JUSTIFICATIVA

 O QUE OS JOVENS pensam, fazem e querem?

Responder a essa pergunta não é simples. Talvez você, jovem, saiba responder individualmente o que pensa, 

o que faz e o que quer para seu futuro. É provável que seja mais fácil responder o que você gostaria de expe-

rienciar daqui a 1 ano, ou talvez 5 anos; mas e daqui a 20 ou 30 anos? 

E como responder a essa pergunta pensando coletivamente? Respeitar as diversidades regionais e a plurali-

dade de interesses é apenas um dos obstáculos para conseguir responder à pergunta. Conhecer o mundo dos 

jovens, as opiniões, as preferências esportivas, de estilos musicais e artísticos é o primeiro passo para acolher 

e valorizar a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

Além disso, planejar e executar uma pesquisa estatística sobre o mundo dos jovens é utilizar conhecimentos 

historicamente construídos para entender e explicar a realidade, exercitando a curiosidade intelectual e re-

correndo à Matemática para realizar uma investigação por um método científico.

PRODUTO FINAL

  Apresentar uma atividade artístico-cultural que retrate o mundo dos jovens.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – Analisando pesquisas estatísticas

 Etapa 2 – Passos de uma pesquisa estatística

  Etapa 3 – Planejando e realizando uma pesquisa 

estatística

 Etapa 4 – Oficina População versus Amostra

  Etapa 5 – Elaboração de relatório de pesquisa 

estatística

  Etapa 6 – Apresentação da atividade artístico-

-cultural

 Avaliação

P:  Apresentamos no quadro acima as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas 
neste projeto, bem como as competências específicas e as habilidades da área de Matemática e 
suas Tecnologias e as habilidades de outras áreas do conhecimento que são favorecidas no decorrer 
deste projeto.

COMO SERÁ O PROJETO?
Competências gerais: CG01, CG02, 

CG03, CG04, CG05, CG07, CG08.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias: 

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03, 

CEMAT04.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT102, 

EM13MAT103, EM13MAT202, 

EM13MAT316, EM13MAT406, 

EM13MAT407.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG103, 

EM13LGG104, EM13LGG301, 

EM13LGG602, EM13LGG603, 

EM13LGG701, EM13LGG703, 

EM13CNT302, EM13CHS103, 

EM13CHS106.

A BNCC NESTE PROJETO

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de 

usar o portfólio! 

Veja mais 

informações sobre 

ele na página 6.
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1 ANALISANDO PESQUISAS ESTATÍSTICAS

 UMA PESQUISA estatística é um método científico de estudar e investigar problemas, fenômenos naturais 

ou fenômenos sociais. Os resultados de uma pesquisa estatística são obtidos por meio de métodos científicos 

de uma área do conhecimento humano denominada Estatística.

No cotidiano, dependendo do contexto, a palavra estatística também pode referir-se a um número que ex-

pressa uma característica de um conjunto de dados.

Nesta primeira etapa do projeto, vamos analisar quais são as principais características que devemos conside-

rar nas pesquisas estatísticas para confiar nos resultados obtidos.

PODEMOS CONFIAR EM TODAS AS PESQUISAS ESTATÍSTICAS?

Atualmente, os resultados de pesquisas estatísticas são publicados geralmente nos meios de comunicação. 

Eles aparecem em noticiários com temáticas sobre indicativos econômicos, pesquisas eleitorais, índices de 

criminalidade e violência, expectativa de vida da população, entre outros. Ao ler uma reportagem, por exem-

plo, é fácil encontrar matérias que mostram relatórios, tabelas, gráficos e resumos com dados estatísticos. 

Mas será que podemos confiar nessas pesquisas? Como podemos avaliar esses resultados?

A seguir, apresentamos 3 reportagens 

retiradas dos meios de comunicação 

que retratam resultados de pesquisas 

estatísticas. A diferença entre elas é 

a maneira como os resultados foram 

apresentados e utilizados para con-

cluir determinadas afirmações.

Leia cada reportagem e responda às 

questões para identificar e analisar as 

principais características de cada pesqui-

sa estatística. Antes de responder, anote 

o título e o assunto da reportagem como 

maneira de identificação.

Notícias sobre empresas, economia, ciências e 

tecnologia comumente apresentam mapas e 

gráficos como recursos visuais para representar 

os dados a serem divulgados para o leitor.

lisheng2121/Shutterstock

��������
NEGÓCIOS

ECONOMI
A CIÊNCIAS

TECNOLO
GIA

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

  dispositivo eletrônico com acesso à internet.
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REPORTAGEM 1

Cresce insatisfação com educação no país

A insatisfação com a educação no país aumentou nos últimos quatro anos [de 2013 a 2017]. Na pesquisa Retra-

tos da Sociedade Brasileira – Educação Básica, realizada pelo Ibope Inteligência para a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), a percepção da maioria dos brasileiros é que os estudantes não estão preparados para a 

etapa escolar seguinte ou para o mundo do trabalho. 

PREPARAÇÃO DO ALUNO DO ENSINO MÉDIO PARA O MERCADO DE TRABALHO
Percentual de respostas (%) 

2010

2013

2017
14

43

26

13

3

26

16

3

14

41

12

30
32

23

3

Bem preparado Razoavelmente 
preparado

Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100% por questões de arredondamento.

Pouco 
preparado

Despreparado Não sabe/ 
não respondeu

Apenas 12% acreditam que o aluno do Ensino Médio das escolas públicas está bem preparado para se inserir 

no mercado profissional e quase um quarto da população (23%) diz que está despreparado. Em 2013, 55% dos 

brasileiros consideravam que o aluno estava bem ou razoavelmente preparado e agora esse percentual é de 

42% [...].

A BAIXA QUALIDADE DO ENSINO PREJUDICA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 
Percentual de respostas (%) 

2017 74 15 4

3

5

2

3

2

5

1

2

8

5

24

24

61

61

2013

2010

Concorda totalmente

Concorda em parte

Não concorda nem discorda (espontânea)

Discorda em parte

Discorda totalmente

Não sabe/não respondeu
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Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100% por questões de arredondamento.
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O estudo também mostra que a atuação dos professores nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio 

é mais bem avaliada do que as condições gerais das escolas. A capacidade para ensinar dos docentes, por 

exemplo, obtém média 7,2 (em uma escala de 0 a 10) e é o fator mais bem avaliado [...].

A percepção sobre o vínculo entre a educação e os níveis de violência cresce com o grau de escolaridade do 

entrevistado. Entre aqueles com até a quarta série do Ensino Fundamental, 71% concordam com a afirmação, 

percentual que chega a 82% entre os que possuem Ensino Superior. [...].

O PROBLEMA DE VIOLÊNCIA NO BRASIL ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO COM A BAIXA 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO?
Percentual de respostas (%) 

56

21

9

11

1

2
Concorda totalmente

Concorda em parte

Não concorda nem discorda (espontânea)

Discorda em parte

Discorda totalmente

Não sabe/não respondeu

A população reconhece o valor da educação não apenas para a sociedade como para o indivíduo. A maioria 

percebe impactos positivos da escolarização sobre a sua vida. Em relação à renda, 73% dos brasileiros concor-

dam total ou parcialmente que quanto mais anos de estudo uma pessoa tiver, maior será a sua renda.

IBOPE inteligência. Notícias e pesquisas. Disponível em: http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/cresce-insatisfacao-com-

educacao-no-pais/. Acesso em: 31 jan. 2020.

Na reportagem que você acabou de ler, há 3 tipos de gráfico para apresentar resultados de uma pesquisa estatísti-

ca. O primeiro é um gráfico de colunas estilizado, em que cada coluna é representada por um lápis de cor. O segun-

do é um gráfico de barras, em que cada barra representa 100% dos resultados de um ano. E o último é um gráfico 

de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza.

 Conversem sobre a leitura realizada e respondam às perguntas.

a) O título Cresce insatisfação com educação no país da reportagem é uma afirmação. No entanto, nenhum dos 

gráficos mostra as respostas à pergunta “Você está satisfeito com a educação do país?”. A afirmação pode ter sido 

feita, então, tendo como subsídio os resultados das outras perguntas da pesquisa. Considerando esses resulta-

dos, vocês concordam com o que é afirmado no título da reportagem? Por quê?

b) Considerem o título da pesquisa, Retratos da Sociedade Brasileira – Educação Básica, e os resultados apresenta-

dos. Quais objetivos vocês acreditam que essa pesquisa tinha?

c) Os resultados de 3 perguntas da pesquisa estão ilustrados em 3 gráficos. Quais podem ter sido essas perguntas? 

Como vocês responderiam a cada uma delas?

d) Verifiquem se a soma dos dados percentuais da pesquisa resulta em 100%. Vocês confiam nos resultados dessa 

pesquisa? Por quê?

e) Na reportagem apareceram 3 tipos de gráfico: colunas, barras e pizza. Vocês sabem construir esses gráficos utili-

zando uma planilha eletrônica?

Respostas pessoais.

Veja a resposta no Manual do Professor.

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI11Não escreva  

no livro
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Exemplos de resposta: Você acha que os estudantes do Ensino Médio estão preparados para o mercado de trabalho? Qual 
é sua opinião sobre a afirmação “A baixa qualidade do ensino prejudica o desenvolvimento do país”? Você acha que os altos 
índices de violência no Brasil estão diretamente relacionados com a baixa qualidade da Educação?; respostas pessoais.

Respostas pessoais.
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REPORTAGEM 2

Famílias com até 2 salários gastam 61% do orçamento com alimentos  
e habitação

As famílias com rendimento de até dois salários mínimos (R$ 1 908) comprometem uma parte maior de seu orça-
mento com alimentação e habitação que aquelas com rendimentos superiores a 25 salários mínimos (R$ 23 850).

Somados, os dois grupos representam 61,2% das despesas das famílias com menores rendimentos, sendo 22% 
destinados à alimentação e 39,2% voltados à habitação. Entre aquelas com os rendimentos mais altos, a soma 
atinge 30,2%, sendo 7,6% com alimentação e 22,6% com habitação.

É o que mostra a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, divulgada hoje pelo IBGE.

O gerente da pesquisa, André Martins, diz que “o entendimento do orçamento doméstico, no que se refere às 
despesas, muda de acordo com a classe de rendimento das famílias”.

É o caso da alimentação. Para as famílias que formam a classe de maiores rendimentos, as despesas com ali-
mentação (R$ 2 061,34) são mais que o triplo do valor médio do total das famílias do país (R$ 658,23) e mais 
de seis vezes o valor da classe com rendimentos mais baixos (R$ 328,74).

Para André, quando se olha para despesas, como as de saúde (6,5%), a participação percentual é bastante 
parecida entre os dois extremos de rendimento, mas os valores em si são em níveis e tipos diferentes. “Nas 
famílias de maiores rendimentos, essas despesas vão para plano de saúde [2,9%]. Nas famílias com menores 
rendimentos, são despesas com remédios [4,2%]”, ressaltou.

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA DAS FAMÍLIAS POR FAIXA DE RENDIMENTO

Renda até 2 salários mínimos Renda acima de 25 salários mínimos

Despesa total Despesa total

Despesas correntesDespesas correntes

Outras despesas correntes

Aumento do ativo
Aumento do ativoDiminuição do passivo

Diminuição do passivo

Outras despesas 
correntes

Despesas de consumo
92,6%

Despesas de consumo
66,3%

Despesas de consumo Despesas de consumo

Habilitação Alimentação Transporte Outras despesas Assistência à saúde Educação

Segundo a POF, alimentação, habitação e transporte comprometiam, em conjunto, 72,2% dos gastos das famí-

lias brasileiras, no que refere ao total das despesas de consumo, ou seja, aquelas utilizadas para a aquisição 

de bens e serviços.

No caso da alimentação, a proporção nos gastos totais das famílias em situação rural (23,8%) superou a da urbana 

(16,9%), bem como as despesas com transporte (20% rural e 17,9% urbano). Educação (4,7%) foi o grupo que apre-

sentou a diferença mais relevante entre as participações da situação de residência urbana (4,9%) e da rural (2,3%).
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Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
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Brasileiros investem menos e pagam mais dívidas

A participação das despesas destinadas ao aumento do ativo, como aquisição e reforma de imóveis, foi de 

4,1% em relação ao total das despesas. Esse grupo teve forte queda ao longo dos quase 30 anos que se 

passaram entre o Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef), com 16,5%, e a POF de 2003, com 4,8%. 

Para o período mais recente, o percentual vem apresentando menor variação, atingindo 5,8% em 2009 e 

4,1% em 2018.

Já a diminuição do passivo, que inclui pagamentos de débitos, juros e seguros com empréstimos pessoais, 

apresentou menores variações na tendência histórica. Após uma manutenção na participação em 2003 (2%) e 

2009 (2,1%), o percentual foi um pouco maior para 2018, chegando a 3,2%. Esse percentual está próximo do 

observado no Endef, quando representava 3,6% da despesa total.

Para o gerente da pesquisa, “quando se compara com o Endef, reparamos que a parcela destinada ao aumento 

do ativo era maior, quando comparada com a pesquisa de 2003. De 2009 a 2018, vimos um pequeno aumento 

com as despesas para pagamento de empréstimo”.

Como as despesas correntes comprometem 92,7% das despesas do domicílio, “sobra essa outra parcela para 

dividir entre investimentos e a diminuição do passivo”, concluiu André, lembrando que os gastos correntes 

incluem, além das despesas de consumo, impostos, contribuições trabalhistas, serviços bancários e pensões.

Brasileiro gasta, em média, R$ 4,6 mil por mês

A despesa total média mensal familiar no Brasil foi de R$ 4 649,03 em 2018, sendo 7,2% mais alta nas áreas 

urbanas (R$ 4 985,39) e 45,3% menor nas áreas rurais (R$ 2 543,15). Os maiores valores ocorreram nas regiões 

Centro-Oeste (R$ 5 762,12) e Sudeste (R$ 5 415,49). Norte (R$ 3 178,63) e Nordeste (R$ 3 166,07) ficaram abaixo 

da média.

André disse, ainda, que “essa pesquisa trabalha com despesas monetárias e não monetárias, que são as parcelas 

em que as famílias têm a aquisição de determinado produto, mas não precisaram desembolsar determinados 

valores para isso. E têm tido uma importância de cerca de 18% em relação às despesas totais”.

No Brasil, as despesas monetárias, realizadas mediante pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de débito ou 

crédito, representam 81,9% do total. Já as despesas não monetárias representam 18,1%, aquelas provenientes 

de produção própria, retiradas do negócio, troca, doação e outras formas de obtenção que não envolveram 

pagamentos em dinheiro.

As despesas não monetárias têm uma participação maior nas áreas rurais (22,5% contra 17,7% nas áreas urbanas). 

A região Centro-Oeste mostrou o menor percentual (15,9%), enquanto o maior foi registrado no Norte (19%).

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/ 

25606-familias-com-ate-dois-salarios-gastam-61-do-orcamento-com-alimentos-e-habitacao. Acesso em: 26 out. 2019.

Essa reportagem utiliza um gráfico não convencional.

Um gráfico não convencional é uma ilustração personalizada apenas para representar os resultados de de-

terminada pesquisa, ou seja, é um gráfico não padronizado. Neste caso, para cada faixa de renda foi utilizada 

uma região retangular dividida em outras regiões cujas áreas são proporcionais às porcentagens dos dados 

que estão representando.

 Conversem sobre a leitura realizada e respondam ˆs perguntas.

a) Os resultados da pesquisa que aparecerem na reportagem foram apresentados em um gráfico não convencional. 

Na opinião de vocês, essa representação ajudou a compreender os resultados da pesquisa? Justifiquem.

b) Vocês confiam nos resultados dessa pesquisa? Por quê?

c) Ao ler os resultados de uma pesquisa, como os citados nessa reportagem, vocês pensam primeiro no que esses 

resultados significam ou questionam se eles são válidos?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
22

Não escreva  

no livro

Resposta pessoal. 

P:  Espera-se que os estudantes respondam que não, já que o gráfico não apresenta os percentuais de cada despesa.
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REPORTAGEM 3

Gasto dos alagoanos com cultura é o menor do Brasil, revelam dados  
do IBGE

Alagoano gasta, por mês, R$ 120 em atividades culturais, longe da média nacional que ficou 

acima dos R$ 300

O alagoano é o povo que menos gasta com cultura no Brasil. A constatação foi feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no estudo Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2007-2018, divulgado 

nesta quinta-feira (5).

De acordo com os números, o alagoano gasta, por mês, R$ 120 em atividades culturais, longe da média nacio-

nal que ficou acima dos R$ 300. Os maiores valores mensais de gastos em Cultura no período 2017-2018 foram 

no Distrito Federal (cerca de R$ 609, em média, por família) e em São Paulo (R$ 392).

Em 2018, 57,3% da população alagoana residia em municípios com museus, 48,5% em cidades com teatro ou 

casa de espetáculo, 45% em municípios com cinema, 65,8% cidades com existência de rádio AM e FM e 80,7% 

em municípios com existência de provedor de internet.

AL é o estado com menor taxa de pessoas trabalhando com cultura

Em relação ao total de pessoas ocupadas em todos os setores, Alagoas é o estado do Nordeste com menor taxa 

de pessoas ocupadas no setor cultural (3,5%). De acordo com o estudo, 35 mil estavam ocupadas no setor cul-

tural no estado, a maior parte delas com idade entre 30 a 49 anos. Em relação ao nível de instrução, a maioria 

era de médio completo ou equivalente e superior completo ou equivalente.

Pessoas assistindo a um evento cultural..
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  Conversem sobre a leitura realizada e respondam às perguntas.

a) De acordo com a pesquisa, quantas pessoas trabalhavam no setor cultural no estado de Alagoas?

b) Vocês confiam nos resultados dessa pesquisa? Por quê?

35 mil pessoas. 

Resposta pessoal.

DADE
ATIVI
33

Não escreva  

no livro

DADE
ATIVI
44

  Ainda em dupla, comparem a abordagem utilizada para apresentar as pesquisas nas reportagens. Vocês 

confiam mais nos dados de qual das abordagens? Por quê?

  Acessem o site https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/materias-especiais/20689-o-que-

faz-um-estatistico.html (acesso em: 30 jan. 2020), leiam o texto e conversem sobre o que faz um estatís-

tico. Registrem suas conclusões. Resposta pessoal.

 PORTFÓLIO

Procure, nos meios de comunicação, uma reportagem que contenha uma pesquisa de opinião. Faça um resumo 

dessa reportagem.

O resumo deve dizer:

 quais tipos de gráfico foram utilizados;

 se a soma dos dados percentuais resultava em 100%;

 se a pesquisa apresentou o número de entrevistados;

 qual método foi utilizado para entrevistar as pessoas;

 quais perguntas foram feitas;

 qual foi a margem de erro da pesquisa.

Após elaborar o resumo, compartilhe a reportagem e seus apontamentos com os colegas e o professor.

Resposta pessoal.

Outra situação evidenciada nos dados é de que o alagoano gasta mais com serviço de telefonia, TV por assi-

natura e internet do que com educação profissional. Em Alagoas, a população gastou, em 2018, R$ 75,73 com 

serviço de telefonia, TV por assinatura e internet, mas com educação profissional o valor foi R$ 1,25.

Utilização de internet

Contudo, o alagoano é o segundo povo do Brasil que menos utiliza internet, apenas 52,7% da população utiliza 

o serviço. O estado fica à frente apenas do Maranhão que tem taxa de utilização de internet de 52,7%. As taxas 

mais elevadas estão no Distrito Federal (85,3%), São Paulo (79,6%) e Rio de Janeiro (77,8%).

BORGES, Hebert. Gasto dos alagoanos com cultura é o menor do Brasil, revelam dados do IBGE. Gazetaweb.com, 5 dez. 2019. Disponível em: 

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/12/gasto-dos-alagoanos-com-cultura-e-o-menor-do-brasil-revelam-dados-do-ibge_92116.php. 

Acesso em: 19 jan. 2020.

A reportagem que você acabou de ler não utilizou nenhum tipo de gráfico para representar os resultados da 

pesquisa. Os resultados foram apresentados apenas por meio do texto.

Resposta pessoal. 
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 NESTA ETAPA do projeto, você vai conhecer os passos de uma pesquisa estatística aprendendo a escolher o 

objeto de estudo da pesquisa e a elaborar hipóteses.

Hipóteses são as ideias iniciais formuladas sobre as causas ou consequências do fenômeno em estudo.

1o passo: Escolha do objeto de estudo e formulação de hipóteses.

Acompanhe o exemplo a seguir, que mostra o objeto de estudo e 3 hipóteses sobre as consequências de um 

fenômeno social.

PASSOS DE UMA PESQUISA ESTATÍSTICA2

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro.

Hipótese 3

Cada vez mais, 
as pessoas estão 

passando a maior 
parte do tempo em 

redes sociais.

Objeto em estudo

Qual é o impacto 
das redes sociais na 

sociedade?   

Observe que a hipótese 1 faz uma afirmação diferente das hipóteses 2 e 3.

2o passo: Planejamento e execução da coleta de dados.

Um bom planejamento e uma boa execução da coleta de dados são fundamentais para a credibilidade da 

pesquisa.

3o passo: Organização dos dados coletados.

Uma boa organização dos dados pode evidenciar as principias características do problema em estudo.

4o passo: Discussão sobre os resultados da pesquisa.

A finalidade desse passo é analisar se os resultados servem como um suporte ou põem em dúvida as hipóte-

ses formuladas no 1o passo.

Hipótese 1

As redes sociais não 
têm nenhum impacto 
relevante na vida das 

pessoas.

Hipótese 2

As redes socias 
estão influenciando, 

principalmente, as 
opiniões dos jovens.
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Algumas vezes, os resultados de uma pesquisa levam à formulação de novas hipóteses e à realização de uma 

nova pesquisa.

Observe o diagrama a seguir.

 Pense no objeto de estudo apresentado na página anterior e nas hipóteses formuladas. Se você fosse 

responder a uma pesquisa com essa pergunta, sua resposta teria maior relação com qual das hipóteses?

 Para cada item, elabore 2 ou mais hipóteses que tenham ideias opostas sobre os fenômenos sociais 

relatados. Em seguida, compartilhe essas hipóteses com os colegas e o professor.

a) O que os jovens pensam sobre padrões de beleza?

b) As redes sociais influenciam a forma de pensar e agir dos jovens brasileiros?

c) O que os jovens pensam sobre o futuro do Brasil?

Resposta pessoal.

Respostas pessoais.

DADE
ATIVI
55

Não escreva  

no livro

 PORTFÓLIO

Reúnam-se em grupos e decidam qual fenômeno social relacionado ao mundo dos jovens da cidade, do bairro ou 

da comunidade escolar vocês desejam estudar por meio de uma pesquisa estatística. 

A seguir, apresentamos uma lista de sugestões, mas vocês podem propor outros temas ou trabalhar com 2 ou 

mais assuntos em conjunto.

Formulação de 
hipóteses

Coleta de 
dados

Discussão e 
análise

Organização  
e resumo

LISTA DE SUGESTÕES

Sugestão 1: O que os jovens gostam de fazer no tempo livre, isto é, que atividades de lazer e cultura são as mais 

praticadas por eles ou a quais gostariam de ter acesso (teatro, cinema, apresentações artísticas, parques, etc.)?

Sugestão 2: Qual é a opinião dos jovens sobre padrão de beleza, moda e aparência das pessoas? O vestuário é importante 

na vida deles?

Sugestão 3: O que os jovens desejam para o próprio futuro e para o futuro do país?

Sugestão 4: Qual é o nível de importância atual dos temas a seguir para os jovens nos dias de hoje: moda e aparência; 

responsabilidade e compromisso; insegurança pessoal e social; linguagem corporal e uso de gírias; criatividade e 

empreendedorismo; preferências musicais e culturais? Justifiquem.

Sugestão 5: Com que frequência os jovens utilizam as redes sociais? Como elas contribuem e como elas prejudicam as 

relações pessoais?

Registrem o fenômeno social relacionado ao mundo dos jovens escolhido e os motivos que os levaram a essa escolha. 

Aproveitem para responder individualmente à pergunta relacionada à pesquisa. Depois de coletadas as respostas 

do público-alvo, vocês podem comparar as opiniões pessoais de vocês com as coletivas.

Resposta pessoal. 

P: É importante que o grupo de trabalho formado nesta etapa seja o mesmo até o final do projeto.

OBJETO EM ESTUDO
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3 PLANEJANDO E REALIZANDO UMA 
PESQUISA ESTATÍSTICA

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 planilha eletrônica.

 UMA PESQUISA de opinião é um tipo de pesquisa estatística que pode ser realizada seguindo alguns passos.

Acompanhe a seguir as características de cada passo.

1.  DEFINIR O OBJETIVO DA PESQUISA E A 
POPULAÇÃO EM ESTUDO

Quanto mais específicos os objetivos, mais fácil será a 

identificação da população a ser estudada, a execução 

da pesquisa e o relato dos resultados. Muitas pesquisas 

não conseguem atingir os objetivos iniciais por não es-

pecificar em detalhes o problema e as hipóteses inves-

tigadas. Além disso, a falta de uma escolha assertiva da 

população em estudo pode levar à supergeneralização 

dos resultados.

Por exemplo, considere que o fenômeno em estudo é “Qual é o impacto das mídias sociais na sociedade” e 

uma das hipóteses é “as mídias sociais estão influenciando, principalmente, as opiniões dos jovens”.

Para investigar essa hipótese é necessário especificar:

 a faixa etária dos jovens;

 a que opiniões dos jovens a hipótese se refere; 

 se a hipótese se refere a todos os jovens ou apenas àqueles que acessam as mídias sociais com determina-

da frequência.

Desse modo, a hipótese poderia ser reformulada para “as mídias sociais estão influenciando, principalmente, 

a opinião de jovens, com idades entre 16 e 24 anos, que acessam as mídias sociais pelo menos 4 vezes por 

semana, sobre o futuro do Brasil”.

Observe que, ao especificar, fica claro que a população em estudo é de jovens de 16 a 24 anos que acessam as 

mídias sociais pelo menos 4 vezes por semana.

COMO FAZER?

1.  Definir o objetivo da pesquisa e a população 

em estudo.

2.  Elaborar o questionário que será aplicado 

na pesquisa.

3.  Coletar os dados.

4.  Organizar e analisar os dados coletados.

5.  Elaborar um relatório com os resultados  

da pesquisa.

 PORTFÓLIO

Reúna-se com o mesmo grupo da etapa anterior.

Para o fenômeno social que vocês escolheram na etapa anterior, elaborem hipóteses que serão investigadas 

pela pesquisa da forma mais detalhada possível e escolham a população que será estudada.

Depois, conversem com o professor sobre os motivos dessas escolhas.

Registrem as hipóteses, a população que será estudada e os motivos que os levaram a essas escolhas.

Respostas pessoais.

Não escreva  

no livro
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 Classifique cada pergunta a seguir em imparcial ou tendenciosa.

a) Você concorda que colocar a vida em jogo em uma cirurgia estritamente estética é um risco desnecessário?

b) Há cirurgias e tratamentos que são estritamente estéticos. Eles deveriam ser regulamentados e fiscalizados pelo 

Ministério da Saúde?

c) Você já deixou de fazer alguma coisa por ter lido notícias em mídias sociais?

d) Você acha natural as pessoas seguirem tendências de moda e de estilo musical propagadas pelas mídias sociais?

Tendenciosa.

Imparcial.

Imparcial.

2. ELABORAR O QUESTIONÁRIO QUE SERÁ APLICADO NA PESQUISA

Uma pesquisa de opinião pode ser tendenciosa dependendo do modo como as 

perguntas são formuladas. Isso significa que a maneira como formulamos uma 

pergunta pode induzir uma resposta em detrimento de outra, influenciando os 

resultados da pesquisa.

Por exemplo, imagine uma pesquisa sobre aumento de impostos para investi-

mentos em educação. Dependendo de como a pergunta for formulada, pode-

mos obter a concordância ou não com nossa hipótese. Observe os exemplos. 

Pergunta 1: Você concorda que um pequeno aumento nos impostos para me-

lhorar a qualidade da educação de nossas crianças seria um grande investimen-

to do governo?

Pergunta 2: Você concorda que o governo deveria parar de aumentar impostos 

e encontrar outros meios de investir em nosso oneroso sistema educacional?

Enquanto a pergunta 1 induz o entrevistado a concordar com o aumento de 

impostos, a pergunta 2 o induz a ser contra ele.

Para avaliar a neutralidade de uma pergunta, verifique se, com ela, é possível 

perceber a resposta esperada pelo entrevistador. Se isso ocorrer, então a per-

gunta não é neutra e deve ser reformulada.

Todas as perguntas que compõem um questionário devem ser elaboradas 

de maneira imparcial. Elas não podem induzir o entrevistado a determinada 

resposta.

A pergunta 3 e as respostas possíveis a seguir são uma maneira de reformular as 

perguntas do exemplo acima de modo não tendencioso. Observe.

Pergunta 3: O Ministério da Educação propõe um aumento de 1% na carga tri-

butária das pessoas físicas para a construção de novas escolas em nosso país. 

Qual é sua opinião sobre essa proposta?

Respostas possíveis.

a) Concordo totalmente com a proposta.

b) Concordo com a proposta.

c ) Não tenho opinião sobre o assunto.

d) Discordo da proposta.

e) Discordo totalmente da proposta.

DADE
ATIVI
66

Não escreva  

no livro

Oneroso:   que ocasiona 

muitos gastos, despesas.

O Ministério da Educação (MEC) 

é um órgão público federal 

responsável por todo 

o sistema educacional brasileiro 

(Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, 

Ensino Superior e Ensino 

Profissional e Tecnológico). 

O documento da BNCC, citado 

no início de cada projeto desta 

obra, foi elaborado pelo MEC.

Tendenciosa.
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Leia o trecho da reportagem sobre a Ouvidoria da Câmara dos Deputados.

Ouvidoria da Câmara fará pesquisas de opiniões sobre temas que 
afetam a sociedade brasileira

A Ouvidoria Parlamentar vai inovar na maneira como 

se relaciona com os cidadãos. Em vez de passivamen-

te receber as demandas da população, o órgão vai se 

adiantar, por meio de pesquisas de opinião, sondando o 

público sobre temas que afetam a sociedade.

As pesquisas serão feitas em conjunto com a Ouvidoria 

do Senado, pelo Instituto DataSenado, por telefone, num 

universo estatisticamente representativo da sociedade 

brasileira. O objetivo é subsidiar o trabalho parlamentar.

Ouvidor-geral da Câmara [...] está otimista com o que foi denominado Programa Primeiro Debate. “Aquilo que 

a sociedade está debatendo e discutindo e que nós precisamos subsidiar os parlamentares com uma pesquisa 

própria de opinião pública”.

Como resultado dessas enquetes poderão surgir propostas legislativas. O primeiro tema a ser pesquisado é o 

uso pelos cidadãos das redes sociais. Eduardo Barbosa acredita que essa pesquisa trará resultados bem con-

sistentes. “Se discute muito fake news e nós queremos saber quando você recebe alguma [mensagem], como é 

que você avalia aquilo? Você acredita de cara? Você transfere isso imediatamente para a sua rede? Você tenta 

procurar a veracidade sobre aquele fato? Isso te influencia nas suas tomadas de decisão?”, explicou.

Além da influência do mundo digital, também haverá questões sobre liberdade de opinião, valores religiosos 

e culturais, consumo, entre outros. Essa pesquisa será feita neste mês e divulgada em novembro, em uma au-

diência pública conjunta das ouvidorias da Câmara e do Senado [...].

ARAÚJO, Newton. Ouvidoria da Câmara fará pesquisas de opiniões sobre temas que afetam a sociedade brasileira. Câmara dos deputados,  

7 out. 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/595501-OUVIDORIA-DA-CAMARA-FARA-PESQUISAS-DE-OPINIOES-SOBRE-

TEMAS-QUE-AFETAM-A-SOCIEDADE-BRASILEIRA. Acesso em: 25 out. 2019.

 PORTFÓLIO

 Com o mesmo grupo de colegas elaborem perguntas para a pesquisa que vocês estão planejando. É importante 

que no questionário também haja perguntas de identificação (nome, idade, escolaridade, quanto tempo mora 

na cidade, quanto tempo estuda no colégio, profissão, entre outras) que sejam significativas para o objetivo da 

pesquisa.

Em seguida, apresentem o questionário formulado aos demais grupos e conversem se entre os formulários 

elaborados existe alguma questão tendenciosa ou mal elaborada. Resposta pessoal.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazem parte 

do Poder Legislativo do país. Entre outras atribuições, 

a Câmara e o Senado são responsáveis pela aprovação, 

alteração e revogação de leis.

 De acordo com a reportagem, responda às perguntas.

a) Qual é o tema da primeira pesquisa de opinião do Instituto DataSenado?

b) Como os dados serão coletados?

c) Quais perguntas poderão ser feitas na enquete sobre fake news? Como você responderia a cada uma delas? Elas 

são tendenciosas ou imparciais?

O tema da primeira pesquisa é o uso das 
redes sociais pelos cidadãos.

Os dados serão coletados por telefone.

DADE
ATIVI
77

Não escreva  

no livro

As perguntas que poderão ser feitas são: Quando você recebe alguma mensagem, como 
é que você avalia aquilo? Você acredita de cara? 

Você transfere isso imediatamente para a sua rede? Você tenta procurar a veracidade sobre aquele fato? Isso influencia nas 
suas tomadas de decisão?; todas essas perguntas são imparciais.
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3. COLETAR DADOS

Ao coletar os dados, estamos interessados em obter informações que permitam manter a validade de uma 

hipótese ou que apresentem evidências suficientes para rejeitá-la.

Entrevistar toda a população para obter essas informações exige muito tempo e é extremamente caro; quan-

do toda a população é consultada, dizemos que foi realizado um censo.

A técnica comumente utilizada para estudar uma população é a seleção de um subconjunto dessa população, 

que denominamos amostra. Escolhemos alguns indivíduos da população a fim de mensurar as características 

de interesse e, com isso, podemos inferir conclusões para a população completa.

As principais características de uma amostra são: ser representativa da população em estudo, ser escolhida 

de modo aleatório e ser grande o suficiente para que os resultados obtidos sejam precisos.

Obter uma amostra com essas características não é tarefa simples. Por exemplo, para o estudo da população 

de um país, a amostra deve contabilizar pessoas de várias regiões. Para assegurar a representatividade da 

amostra, o processo de escolha deve garantir que todos os indivíduos da população tenham a mesma chance 

de serem escolhidos, e, quanto maior o tamanho da amostra, mais precisos serão os resultados obtidos. Por  

exemplo, se a população em estudo são 500 alunos do Ensino Médio de uma escola, podemos escrever o nome 

de cada um em pedaços de papel do mesmo tamanho e sortear 50 alunos para obter uma amostra aleatória 

de tamanho 50 de uma população de 500 indivíduos.

Uma dificuldade comum ao fazer a coleta de dados é o indivíduo selecionado se recusar a responder à 

pesquisa por algum motivo, como falta de tempo, não querer expor uma opinião ou não se interessar pelo 

assunto. Porém, se apenas as pessoas que se interessam pelo assunto responderem à pesquisa, a amostra 

coletada não será representativa da população. Por isso, enquetes feitas pela internet, ou por telefone, nas 

quais a pessoa tem a iniciativa de responder de maneira  voluntária são inadequadas e tendenciosas, pois 

a amostra é composta apenas de um grupo de indivíduos que se sentiram interessados o suficiente pelo 

assunto pesquisado.

Outro problema ao realizar as entrevistas é o entrevistado não compreender a pergunta ou responder algo 

inesperado, principalmente em questões de múltipla escolha.

Uma maneira de minimizar esses tipos de problema é realizar uma simulação das entrevistas com um número 

reduzido e diversificado de pessoas e, se necessário, reformular as questões que não foram bem interpretadas.

 PORTFÓLIO

 Nesse portfólio teremos 2 momentos de ação para você e os colegas de grupo: o primeiro será elaborar uma 

estratégia para a coleta de dados e o segundo será realizar uma simulação dessa estratégia. 

1.  Elaborem uma estratégia para coletar os dados amostrais da pesquisa que vocês estão planejando. Façam 

uma estimativa do número de pessoas que vocês pretendem entrevistar, determinem o método de escolha 

dessas pessoas, o formato da entrevista (presencial, por telefone, por e-mail, etc.) e os motivos que fazem 

essa estratégia garantir uma amostra representativa da população. Em seguida, apresentem as estratégias 

aos demais grupos e ao professor. 

2.  Chegou o momento de fazer uma simulação da coleta planejada, com o intuito de detectar possíveis 

problemas. Para isso, selecionem e entrevistem pelo menos 20 pessoas aleatoriamente. Se necessário, 

editem o questionário e refaçam a simulação. Registrem os resultados da simulação para serem utilizados 

na pesquisa de fato e descrevam como foi essa experiência.

Atenção: Para a realização de uma entrevista presencial é fundamental ser cordial na abordagem.  

Identifique-se e explicite a finalidade da entrevista. Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro

 

179179  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_164a191_LA.indd   179PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_164a191_LA.indd   179 2/17/20   9:55 AM2/17/20   9:55 AM



UM POUCO MAIS DE MATEMÁTICA

CONCEITOS MATEMÁTICOS

Os dados coletados em uma pesquisa são denominados variáreis. As variáveis podem ser classificadas em 

qualitativas ou quantitativas.

As variáveis qualitativas expressam propriedades ou atributos, como etnia, preferências musicais, opini-

ões e nível de escolarização. As variáveis quantitativas são indicadas por números: renda familiar, idade e 

número de moradores em uma casa, por exemplo.

Dependendo do tipo de variável, qualitativa ou quantitativa, há maneiras diferentes de organizar e sinte-

tizar os dados.

Para sintetizar dados de variáveis quantitativas, podemos utilizar as medidas de tendência central e as 

medidas de dispersão.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL DOS DADOS

A média, a mediana e a moda são medidas de tendência central, ou medidas de posição. Elas descrevem a 

tendência de agrupamento dos dados em torno de certos valores. Dessas 3, a média é a mais usual para re-

presentar um conjunto de dados. No entanto, ela pode ser facilmente influenciada por valores discrepantes.

Média aritmética é o quociente entre a soma dos n valores observados e a quantidade n de observações.

Indicamos a média por x .

 5 
1

 1 
2

 1» 1

x

x x

n

n
x

A mediana é utilizada para determinar o meio ou o centro de um conjunto de dados, ou seja, a quantidade  

de dados maiores do que ela é igual à quantidade de dados menores. Desse modo, a mediana é exatamente 

o valor de posição central (ou os 2 valores de posições centrais, se a quantidade de dados for par) do con-

junto de dados ordenados.

Assim, podemos dizer que, em uma lista de n números dispostos em ordem crescente: se n for ímpar, então 

a mediana é o termo central da lista de números; se n for par, então a mediana é a média aritmética dos 2 

termos centrais da lista.

Moda é o valor do elemento que aparece com maior frequência no conjunto de dados, ou seja, é o valor que 

mais se repete. Caso haja 2 ou mais valores com a mesma frequência, o conjunto de dados terá todos eles como 

moda.

MEDIDAS DE DISPERSÃO DOS DADOS

O máximo, o mínimo, a amplitude, a variância e o desvio-padrão são medidas de dispersão. Elas quantifi-

cam a variação dos dados observados.

Máximo é o maior valor do conjunto de dados e mínimo é o menor.

Amplitude é a diferença entre os valores máximo e mínimo.

4. ORGANIZAR E ANALISAR OS DADOS COLETADOS

Neste passo, vamos organizar e analisar os dados coletados no passo 2, mas antes vamos rever alguns concei-

tos matemáticos relacionados à Estatística, que serão importantes na análise dos dados coletados, e apren-

der a utilizar planilhas eletrônicas para organizar dados em tabelas e gráficos.
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A variância e o desvio-padrão mensuram a dispersão dos dados em relação à média. O desvio-padrão tem a 

mesma unidade de medida dos dados analisados: quanto maior for o desvio-padrão, maior será a dispersão 

dos dados em relação à média.

Variância amostral é o quociente entre a soma dos quadrados dos desvios dos n valores observados por 

(n – 1) observações. Desvio é a diferença entre cada valor x
i
 observado e a média x  desses valores. Indica-

mos a variância amostral por s2.

s2 5 
(x

1
 2 x)2 1 (x

2
 2 x)2 1 (x

3
 2 x)2 1 » 1 (x

n
 2 x)2

          n 2 1

Desvio-padrão amostral é a raiz quadrada da variância amostral.

Indicamos o desvio-padrão amostral por s.

 5 
2

s s

FREQUÊNCIAS DOS DADOS

Para sintetizar os dados de variáveis qualitativas, é importante organizar esses dados em tabelas de frequên-

cias absolutas ou de frequências relativas.

Frequência absoluta é a quantidade de vezes que um valor se repete em uma variável.

Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o total de dados coletados da variável, geral-

mente expresso em porcentagem (%).

OUTRAS ORGANIZAÇÕES E ANÁLISES DOS DADOS

Acompanhe o exemplo a seguir.

Na simulação de uma pesquisa foram entrevistadas 20 pessoas.

Vamos utilizar uma planilha eletrônica para nos ajudar a organizar os dados. Observe os resultados da 

pesquisa.

Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.
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Podemos calcular a média, a moda, a mediana, o mínimo, o máximo, a amplitude, a variância amostral e o 

desvio-padrão amostral usando fórmulas que estão disponíveis nas planilhas eletrônicas. Cada programa 

tem uma linguagem específica para cada fórmula e podemos consultá-las no próprio programa.

Por exemplo, veja como as fórmulas devem ser digitadas nas células de um tipo de planilha eletrônica.

Agora, vamos digitar nas células outros tipos de fórmula para construir tabelas de frequências absolutas e 

frequências relativas para as variáveis qualitativas dessa pesquisa. Veja:

Reprodução de tela de software de 

uma planilha eletrônica.

Reprodução de tela de software de 

uma planilha eletrônica.

Ao digitar a fórmula 5MÉDIA(B2:B21) 

na célula B23, a planilha calcula a média 

aritmética dos valores das células B2 a B21 

e retorna o resultado na célula B23 após o 

comando Enter. O mesmo acontece com as 

outras fórmulas.

Observe que nesse exemplo não usamos uma fórmula específica para calcular a amplitude; ela foi determi-

nada calculando a diferença entre as células que continham os valores máximo e mínimo.

Veja os resultados obtidos:
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Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.
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Além da organização em tabela, podemos apresentar os dados em gráficos. Entre as várias opções existen-

tes em uma planilha, o histograma é o tipo de gráfico apropriado para apresentar as variáveis quantitati-

vas agrupadas em intervalos, e o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, é mais apropriado 

para apresentar as variáveis qualitativas em relação ao todo.

Acompanhe a elaboração dos histogramas e dos gráficos de pizza na planilha eletrônica.

Para construir um histograma com os dados das alturas, selecione, primeiro, as medidas das alturas sem 

o título da coluna.

Em seguida, localize e selecione a opção histograma e a planilha ilustrará automaticamente esse tipo de 

gráfico. Observe que os dados foram agrupados em intervalos.

Para finalizar, digite ou altere o título do gráfico.

Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.

O número de colunas (correspondentes aos intervalos) do histograma pode variar de acordo com os dados 

e com a plataforma utilizada. Dependendo da planilha eletrônica, é possível alterar o número de colunas do 

histograma; caso não saiba como fazer, acesse a ajuda do programa utilizado para obter suporte. Em algumas 

planilhas eletrônicas, ao clicar na opção gráficos, ela já ilustra automaticamente um gráfico como sugestão. 

Depois, você pode alterar o gráfico criado para o modelo desejado.

P:  Em algumas plataformas de planilha eletrônica pode ser necessário criar uma tabela de 
frequências considerando os intervalos das alturas e usá-la para gerar o histograma.

Reprodução de tela de software de uma planilha eletrônica.
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Para construir um gráfico de setores com as frequências relativas dos dados da região onde a pessoa mora, 

selecione, primeiro, os títulos e as frequências relativas. Depois, localize e selecione a opção deste tipo de 

gráfico e a planilha ilustrará automaticamente.

Para finalizar, digite ou altere o título do gráfico.

Reprodução de tela de software 

de uma planilha eletrônica.

 PORTFÓLIO

Com o mesmo grupo de colegas, digitem os resultados obtidos na simulação realizada no passo 3 em uma 

planilha eletrônica. Em seguida:

 para cada variável quantitativa, determinem a média, a moda, a mediana, o mínimo, o máximo, a amplitude, a 

variância amostral e o desvio-padrão amostral e construam histogramas com esses dados;

 para cada variável qualitativa, façam uma tabela de frequências absoluta e relativa e construam gráficos de 

setores com esses dados.

Elaborem um relátorio com os resultados obtidos, inclusive com imagens dos gráficos gerados, e conversem 

sobre os resultados com os outros e com o professor. Respostas pessoais. 

 PORTFÓLIO

Em grupo, analisem os gráficos e as estatísticas feitas na simulação do passo 4 e descrevam se elas reforçam 

ou põem em dúvida as hipóteses da pesquisa. Justifiquem suas conclusões.

5. ELABORAR O RELATÓRIO COM OS DADOS DA PESQUISA

O objetivo principal do relatório é explicar se os dados coletados e analisados estatisticamente reforçam ou 

põem em dúvida as hipóteses da pesquisa, ou seja, por meio de análises gráficas e da observação das medidas 

estatísticas, deve-se relatar quais são os limites e as conclusões da pesquisa.

Você conhecerá com detalhes como elaborar o relatório final na etapa 5 deste projeto.

Resposta pessoal.
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Não escreva  

no livro
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4 OFICINA POPULAÇÃO VERSUS AMOSTRA

 A PESQUISA estatística que vocês estão organizando foi adaptada para o ambiente escolar; uma das adap-

tações foi retirar os cálculos da margem de erro e do nível de confiança da pesquisa. No entanto, as ideias 

gerais dessa metodologia científica estão sendo trabalhadas.

Nesse sentido, vamos realizar uma oficina nesta etapa do projeto que tem como finalidade possibilitar uma 

reflexão sobre as possibilidades de uma pesquisa amostral. Ela consiste em comparar resultados de dados 

amostrais com resultados populacionais de uma pesquisa estatística.

Acompanhe um exemplo.

Suponha que, em uma cidade com 10 mil habitantes, um fabricante de roupas calculou a média da medida de 

altura de um grupo de 100 moradores selecionados aleatoriamente em determinado dia para estimar a média 

da medida de altura dessa população.

Imagine que, um dia depois, o fabricante selecione mais 100 pessoas aleatoriamente. Essa nova amostra será 

igual ou diferente da do dia anterior? E a nova média da medida de altura dessa amostra será um valor próxi-

mo ou igual à média da medida de altura do dia anterior? Como as amostras são obtidas de maneira aleatória, 

elas devem receber um tratamento probabilístico; logo, não podemos afirmar nem que as amostras e nem 

que as alturas médias serão iguais.

Uma pergunta que pode surgir é: “Os resultados observados na amostra podem ser generalizados para toda 

a população?”. Para responder a essa pergunta, reúna-se com os colegas e vamos realizar uma oficina Popu-

lação versus Amostra.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 tesoura, régua, 4 rolos de barbante colorido e caixa de papelão opaca;

 planilha eletrônica.

DADE
ATIVI
77

Não escreva  
no livro

  Nesta oficina, faremos uma amostragem simples, cujo objetivo é comparar os resultados obtidos nas 

amostras com os resultados da população.

COMO FAZER?

1. Separar o material necessário.

2. Preparar a oficina.

3. Coletar os dados.

4. Organizar e analisar os dados coletados.

  Para realizar essa oficina, vamos precisar 

de alguns materiais individuais, como ré-

gua de 30 cm e tesoura, e alguns materiais 

coletivos, como 4 rolos de barbante de co-

res diferentes e uma caixa de papelão.
Materiais necessários para a oficina. Tome cuidado ao 

manusear materiais pontiagudos e cortantes.
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As imagens não estão 

representadas em proporção.
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  Cortem, ao todo, 1 000 pedaços de barbante nas seguintes cores: 100 da primeira cor, 200 da segunda, 

300 da terceira e 400 da última cor. Cada pedaço de barbante pode medir no mínimo 20 cm e no máximo 

30 cm e ter variação de 1 cm. Em uma sala de 25 estudantes, por exemplo, cada um deve confeccionar 

40 barbantes (25 ? 40 5 1 000).

 É fundamental registrar a medida de comprimento dos 1 000 barbantes. Assim, durante o processo de 

corte, meçam e registrem a medida de comprimento de cada um. Uma maneira prática de fazer isso é 

anotar a medida de comprimento de cada barbante que vocês produziram em uma planilha eletrônica.

 Nesta etapa de preparação, é necessário ter cautela para evitar erros com os dados da população dos 

1 000 barbantes. Assim, troque os barbantes com um colega para que ele confira suas medições enquan-

to você confere as dele. Em seguida, entregue os registros e os barbantes ao professor. 

  Em uma amostragem simples, as unidades amostrais são escolhidas na população por um processo de sor-

teio. O objetivo é garantir que cada indivíduo da população tenha a mesma chance de ser escolhido. Uma 

maneira de realizar essa amostragem é colocar os 1 000 

barbantes dentro de uma caixa de papelão e sorteá-los 

sem olhar.

 Para realizar o sorteio, a turma pode ser dividida em 6 

grupos e um deles fica responsável pelos dados da po-

pulação. Os demais, na sua vez, devem pegar a quanti-

dade de barbantes (1o grupo: 30; 2o grupo: 50; 3o grupo: 

80; 4o grupo: 100; 5o grupo: 150), anotar em uma plani-

lha eletrônica as medidas dos comprimentos e a cor de 

cada barbante e recolocar na caixa os barbantes retira-

dos antes de o próximo grupo sortear a amostra dele.

 A tabela ao lado mostra um exemplo de como anotar medi-

das de comprimento e as cores dos barbantes sorteados.

  Com as amostras sorteadas e os dados digitados em uma planilha eletrônica, os grupos devem determi-

nar a média, a mediana, a moda, o máximo, o mínimo, a amplitude, a variância amostral e o desvio-padrão 

amostral das medidas de comprimento dos barbantes. Em seguida, devem construir uma tabela de fre-

quências absolutas e de frequências relativas para a variável cor e, por fim, elaborar um histograma para 

as medidas de comprimento e um gráfico de setores para as cores dos barbantes. O grupo inicialmente 

responsável pela população deve organizar os dados dela da mesma maneira que os demais grupos.

 Há uma diferença entre o cálculo da variância e o cálculo do desvio-padrão amostral e o cálculo da variância 

e o cálculo do desvio-padrão populacional. Porém, explicar essa diferença não é o objetivo deste projeto. 

Além disso, ela não é relevante para esta oficina. Por isso, o grupo que está calculando os parâmetros da 

população pode utilizar as fórmulas da variância e do desvio-padrão amostral ou populacional.

  Comparem os dados amostrais dos grupos com os dados populacionais e verifiquem: As estatísticas 

das amostras são aproximações razoáveis das populacionais? Todos os grupos obtiveram as mesmas 

estatísticas? Algum grupo conseguiu obter aproximações melhores?

REGISTROS DA AMOSTRAGEM

Posição
Medida de

comprimento (em cm)
Cor

1o 24 cm Azul

2o 22 cm Preto

æ æ æ

29o 28 cm Vermelho

æ æ æ

Tabela elaborada para fins didáticos.

Sim; não; o grupo que retirou a maior 
amostra (150 barbantes) obteve melho-
res aproximações.

  Pesquisem o que é nível de confiança de uma pesquisa estatística.

 PORTFÓLIO

Retomem os grupos de trabalho das etapas 2 e 3. Chegou o momento de executarem a coleta de dados que vocês 

planejaram na etapa 3 deste projeto. Façam a pesquisa e depois organizem os dados coletados em uma planilha 

eletrônica, determinem as estatísticas da amostra das variáveis quantitativas, construam tabelas de frequências 

para as variáveis qualitativas e representações gráficas (histogramas e gráficos de setores) para subsidiar a 

discussão e o relatório da pesquisa.

Registrem os resultados obtidos e conversem com os outros grupos e com o professor sobre eles. Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro

O nível de confiança de uma pesquisa estatística representa a probabilidade de a pesquisa ter os mesmos resultados se for 
aplicada com um outro grupo de pessoas, dentro do mesmo perfil de amostra e com a mesma margem de erro.

 

186186  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_164a191_LA.indd   186PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_164a191_LA.indd   186 2/17/20   9:55 AM2/17/20   9:55 AM



P: Lembre os estudantes que as tabelas e os gráficos precisam estar bem identificados, com 
títulos, legendas e outras informações para que o leitor os compreenda.

 GERALMENTE, os resultados de uma pesquisa estatística são sistematizados e divulgados por meio de relatórios.

Os relatórios devem:

 explicar o problema ou fenômeno que motivou a pesquisa;

 contextualizar as hipóteses investigadas;

 apresentar a metodologia adotada, explicando a população estudada, a amostra escolhida, as questões 

formuladas e a maneira como os dados foram obtidos;

 mostrar as análises estatísticas dos resultados da pesquisa;

 discutir os resultados obtidos.

Nesta etapa do projeto, os grupos vão seguir alguns passos para elaborar os relatórios das pesquisas estatísticas.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro.

DADE
ATIVI
88

Não escreva  

no livro

 Nos mesmos grupos das etapas 2 e 3, agora vocês vão realizar uma atividade para elaborar os relatórios.

 Estruturem o relatório organizando-o nas seguintes seções: Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão.

 Na seção Introdução, contextualizem o problema ou fenômeno relacionado ao mundo dos jovens que 

motivou a pesquisa estatística e as hipóteses que foram investigadas. Descrevam como ocorreu o desen-

volvimento da pesquisa, detalhando algumas etapas, e antecipem alguns resultados. O objetivo desta 

seção é explicar ao leitor em que direção o trabalho caminhou.

 Na seção Metodologia, descrevam as características específicas da população em estudo e os procedi-

mentos adotados para obter as amostragens. Apresentem as questões utilizadas nos questionários e 

expliquem como as variáveis estudadas podem contribuir para diagnosticar o problema proposto.

 Na seção Resultados, cuidado com o excesso de informação: a inclusão desordenada de muitos dados 

por meio de tabelas e gráficos pode ofuscar os pontos principais. Escolham representações gráficas que 

facilitem a compreensão dos resultados e contribuam para a verificação das hipóteses.

 Na seção Discussão, verifiquem se os resultados da pesquisa serviram de suporte ou puseram em dúvi-

da as hipóteses investigadas. O objetivo dessa verificação é avaliar a consistência dos resultados, sejam 

eles a favor ou contra as hipóteses investigadas.

 Os resultados de uma pesquisa estatística, em geral, não são provas irrefutáveis de conjecturas ou res-

postas definitivas a uma pergunta. Na maioria das vezes, a pesquisa serve para dar suporte ou pôr em 

dúvida determinadas concepções.

 Elaborem o relatório final orientando-se com todos os itens que ele deve ter, conforme descrito acima.
Resposta pessoal.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DA PESQUISA 
ESTATÍSTICA

5
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 PORTFÓLIO

Ainda em grupo, retomem as respostas individuais que vocês deram à pergunta da pesquisa, na etapa 2. Essas 

respostas condizem com o resultado da pesquisa amostral? O que isso representa?

Considerando o relatório final, pensem em propostas de soluções para os principais problemas encontrados 

nas pesquisas. Dependendo dos tipos de problema, vocês podem propor à coordenação e à direção da escola 

algumas sugestões para solucioná-los. Veja alguns exemplos de propostas:

 Atividades de melhoria da qualidade de vida (alimentação saudável, atividades físicas, prevenção a situações 

de risco/violência).

 Atividades que ajudam a lidar com emoções (autoconhecimento, lidar com sentimentos, afetividade, 

relações).

 Campeonatos esportivos.

 Atividades e oficinas culturais na escola, como cinema, música, dança, teatro, festivais.

 Palestras com organizações não governamentais (ONGs) na escola.

 Oficinas para conhecer diferentes profissões.

 Atividades de interação com a comunidade escolar (dentro e fora da escola).

 Excursões escolares.

 Eventos de empreendedorismo.

 Olimpíadas de conhecimento (Matemática, Língua Portuguesa, etc.).

 Oficinas e atividades de criação de vídeos, jornais, rádios, blogs, entre outros.

 Atividades em laboratório.

Respostas pessoais.

Não escreva  
no livro

De acordo com o artigo 208 da Constituição 

federal, a Educação Básica é obrigatória dos

4 aos 17 anos de idade, o que abrange 3 etapas 

de escolarização: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Mas, depois do 

Ensino Médio, qual caminho cada jovem vai 

seguir? Optar por um curso profissionalizante 

ou de Ensino Superior e entrar no mercado de 

trabalho exigem muitas escolhas e, para fazê-las, 

é recomendado conhecer as opções, além de se 

familiarizar com as atribuições que serão exigidas 

em cada uma delas. Diferentes instituições de 

Ensino Profissionalizante e de Ensino Superior, 

públicas e privadas, promovem frequentemente 

feiras e oficinas de profissões, nas quais é 

possível conhecer e vivenciar muitas delas. 

Procure, na região onde você mora, eventos como 

esses e amplie seu horizonte de possibilidades 

para o futuro.

Duas importantes Olimpíadas de conhecimento que acontecem no 

país, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e com outras 

instituições, são a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (Obmep) e a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo 

o Futuro. A Obmep apresenta anualmente diferentes provas para 

estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do 

Ensino Médio e tem como principais objetivos promover o estudo da 

Matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da Educação 

Básica. A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção 

de textos e documentários para estudantes do 5º ano do Ensino 

Fundamental até o último ano do Ensino Médio e tem como principais 

objetivos incentivar o interesse pela leitura e a melhoria da escrita e 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.

As imagens não estão 
representadas em proporção.
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 O OBJETIVO das pesquisas estatísticas que você e os colegas fizeram foi mapear, de modo geral, o mundo 

dos jovens da cidade ou do bairro em que vocês moram ou da escola em que estudam, o que inclui a opinião 

de todos vocês.

Provavelmente, vocês fizeram um levantamento de informações sobre o que os jovens gostam de fazer no tem-

po livre, quais são as preferências musicais e esportivas deles, que importância eles dão a determinados assun-

tos, o que pensam e desejam para o futuro, entre outros aspectos que definem e retratam essa fase da vida.

O produto final deste projeto será criar uma atividade artístico-cultural que sintetize e expresse as informa-

ções mais relevantes que apareceram nessas pesquisas, ou seja, montar um espetáculo teatral ou musical, 

por exemplo, para retratar aspectos do mundo dos jovens.

A seguir, são sugeridas algumas atividades que podem ser realizadas individualmente, em dupla ou em gru-

pos. Lembrem-se de que vocês também podem sugerir outras atividades. Conversem com o professor e os 

colegas e decidam quais atividades vocês realizarão.

  Revistas em quadrinhos

 Um estudante ou um grupo de estudantes pode querer produzir uma revista em quadrinhos ilustrado os 

resultados das pesquisas estatísticas.

  Sarau

 O sarau possibilita a apresentação de trabalhos individuais, em duplas ou em grupos. Os trabalhos podem 

ser a produção e a apresentação, por exemplo, de um poema, uma música ou uma dança.

  Exposição de fotografias e desenhos

 Um estudante ou um grupo de estudantes pode criar um ensaio fotográfico e/ou fazer desenhos que retra-

tem os principais aspectos do mundo dos jovens que apareceram nas pesquisas.

  Teatro

 Um grupo de estudantes pode escrever e encenar uma peça de teatro.

  Jornada cultural

 Uma jornada cultural pode abarcar todas as opções anteriores, isto é, ela pode ter uma exposição de revistas 

em quadrinhos, um ensaio de fotografias e desenhos, apresentações musicais e teatrais, entre outras opções.

 PORTFÓLIO

Escolha uma atividade artístico-cultural de que você goste e para a qual tenha recursos para executá-la. Por 

exemplo, se um grupo de estudantes decide produzir uma peça de teatro ou uma apresentação de dança, eles 

precisam conhecer alguém que vai orientá-los nessa produção, como um professor de Arte. Se um estudante 

pretende fazer uma apresentação musical, espera-se que ele saiba cantar ou tocar um instrumento musical. Se 

for o caso, antes de decidir a atividade que você vai realizar, converse com as pessoas que você conhece para 

pedir orientações. Resposta pessoal.

Não escreva  

no livro

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 
ARTÍSTICO-CULTURAL

6

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 folha de papel, caderno ou software para registro.
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PRODUTO FINAL

Chegou o momento de apresentar as atividades artístico-culturais para a comunidade escolar.

Agora que vocês já criaram as atividades considerando os resultados das pesquisas estatísticas sobre o mun-

do dos jovens, é importante fazer a apresentação e a divulgação desses trabalhos na comunidade escolar. 

Dessa maneira, todos terão a oportunidade de conhecer o que vocês produziram.

 PORTFîLIO

Após a apresentação dos trabalhos à comunidade escolar, converse com os colegas sobre os pontos positivos 

e os negativos das apresentações e se todos compreederam os resultados da pesquisa sobre o mundo dos 

jovens.

Escreva um texto relatando a experiência. Resposta pessoal.

 Antes de iniciar a divulgação, é necessário escolher uma data e um local para as apresentações e produ-

zir um anúncio para a divulgação nas mídias sociais.

 Conversem com os professores e a direção da escola e escolham a data mais adequada para a apresen-

tação das atividades à comunidade escolar. É importante escolher um dia em que várias pessoas da 

comunidade escolar possam estar presentes.

 Para a escolha do local, pensem em quantas pessoas vocês estimam que devem comparecer ao evento. 

Além disso, é importante haver uma estrutura apropriada para a apresentação, ou seja, é preciso que o 

local tenha uma boa acústica e que as pessoas possam ficar sentadas. Pode ser o auditório da escola ou 

um local amplo que tenha essas condições.

DADE
ATIVI
99

Não escreva  

no livro

Auditórios são espaços idealizados para 

receber apresentações, assembleias e palestras 

que contam com um público. No projeto de 

construção de um auditório, é importante 

considerar: a funcionalidade, prevendo os 

múltiplos propósitos e formatos dos eventos; a 

acústica, permitindo que toda a plateia consiga 

escutar o que está sendo dito; a iluminação, 

também para permitir que todos vejam o que 

está sendo exposto ou transmitido; o conforto 

do público para casos em que o evento será mais 

longo.

 Após a definição da data e do local, criem anúncios para divulgação da apresentação. Lembrem-se de es-

crever o nome da escola, informações sobre as apresentações, a data, o horário e o local. Vocês também 

podem incluir imagens e slogans.

 Na data e no horário escolhidos, façam as apresentações para a comunidade escolar. É interessante 

explicar um pouco como ocorreram os processos de pesquisa sobre o mundo dos jovens, os resultados 

obtidos e as produções artístico-culturais.

Nokwan007/Shutterstock
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 Registre sua avaliação deste projeto. Utilize as questões a seguir para refletir e fazer sua avaliação.

1. Sua concepção sobre pesquisas estatísticas mudou após a execução deste projeto? Por quê?

2. Você já tinha utilizado uma planilha eletrônica para construir gráficos? Conte como foi essa experiência.

3. Como foi pesquisar o mundo dos jovens? Como foi a inclusão da sua opinião e das opiniões dos colegas na pesqui-

sa? Fale um pouco sobre essa atividade.

4. Você gostou da atividade artístico-cultural que produziu? Por quê?

5. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

6. Como este projeto o ajudou a ampliar seus conhecimentos?

7. Se você pudesse alterar a maneira de conduzir alguma etapa ou expandir o projeto, então o que você faria?

 Registre sua avaliação em relação a suas atitudes na execução deste projeto. Utilize as questões a se-

guir para refletir e fazer sua avaliação.

1. Você realizou todas as etapas do projeto?

2. Você emitiu sua opinião sobre a pergunta da pesquisa e ouviu atentamente e com respeito as opiniões dos colegas?

3. Você agiu sempre com respeito em relação aos colegas e ao professor ao longo de todo o projeto?

4. Você colaborou para a produção e a apresentação do produto final?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Um quadro com cartões móveis pode ajudá-lo a visualizar o andamento de um projeto, quais 

etapas estão em produção, quais foram finalizadas e quais as próximas tarefas a serem 

realizadas considerando o planejamento feito inicialmente. Você pode montar um quadro 

como esse, física ou eletronicamente; escolha a forma que preferir.

Não escreva 

no livro
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O QUE É A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR (BNCC)? 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o docu-

mento que estabelece as aprendizagens essenciais 

para todos os estudantes das escolas brasileiras, pú-

blicas e particulares, da Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Em vi-

gor desde 2018, a BNCC tem o objetivo de promover a 

igualdade no sistema educacional, colaborando para 

a formação integral e para a construção de uma so-

ciedade mais justa, democrática e inclusiva.

Como o próprio documento apresenta:

a BNCC integra a política nacional da Educação Bási-

ca e vai contribuir para o alinhamento de outras polí-

ticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, 

referentes à formação de professores, à avaliação, à 

elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios 

para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno 

desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2018, p. 8).

A BNCC não determina os currículos, ou seja, o que 

cada estado ou município deve ensinar. Em vez disso, 

ela traz orientações para que cada sistema de ensino 

trabalhe com os estudantes as competências gerais, 

as competências específicas e as habilidades relacio-

nadas a cada etapa de ensino, de modo a garantir o 

conjunto de aprendizagens essenciais e apoiar as esco-

lhas necessárias para a concretização dos projetos de 

vida de cada estudante e a continuidade dos estudos.

COMPETÊNCIAS 

De acordo com a BNCC:

“competência é definida como a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habi-

lidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), ati-

tudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 

do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 8).

Ou seja, competência é a capacidade de agir, com 

base em conhecimentos, atitudes, valores e habili-

dades socioemocionais, para resolver problemas da 

vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho. É agir e fazer escolhas conscientemente, 

buscando o melhor para si mesmo e para a sociedade.

A BNCC estabelece 10 competências gerais para to-

das as etapas de ensino (veja a lista na próxima pági-

na) e competências específicas organizadas por ano 

e por área do conhecimento.

As áreas do conhecimento do Ensino Médio são gran-

des blocos que reúnem os componentes curriculares 

(Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Educação 

Física, Matemática, Biologia, Física, Química, Histó-

ria, Geografia, Sociologia e Filosofia), que também 

chamamos de “disciplinas”. São elas: Linguagens e 

suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas. 

O objetivo de reunir os componentes curriculares em 

áreas do conhecimento é possibilitar o diálogo entre 

os conhecimentos para que os estudantes desenvol-

vam um olhar mais analítico e global dos conteúdos 

estudados, aprendendo de maneira mais significativa. 

No Ensino Fundamental, o propósito das áreas do 

conhecimento é centrado na aquisição, na compre-

ensão e na exploração dos conhecimentos. No Ensino 

Médio, o foco passa a ser a consolidação de conceitos 

obtidos ao longo do Ensino Fundamental, ampliando 

a autonomia dos estudantes, o protagonismo e a ca-

pacidade de reflexão, de análise e de crítica. 

HABILIDADES 

De acordo com a BNCC:

para assegurar o desenvolvimento das competên-

cias específicas de área, a cada uma delas é rela-

cionado um conjunto de habilidades, que repre-

senta as aprendizagens essenciais a ser garantidas 

no âmbito da BNCC a todos os estudantes do En-

sino Médio (BRASIL, 2018, p. 33).
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A BNCC NA OBRA

Assim, o código EM13MAT101 refere-se à primeira ha-

bilidade relacionada à competência específica 1 da 

área de Matemática e suas Tecnologias, que pode 

ser desenvolvida em qualquer ano do Ensino Médio, 

conforme definições curriculares.

EM: Ensino Médio 01: número da habilidade

13: 3 anos do curso 1: número da competência específica

MAT: área de conhecimento – Matemática e suas Tecnologias

EM13MAT 1 0 1

Veja as sequências de letras usadas para indicar as 

habilidades das outras áreas do conhecimento do 

Ensino Médio.
LGG: área de Linguagens e suas Tecnologias.

CNT: área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

CHS: área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

COMPETÊNCIAS GERAIS 

Apresentamos a seguir as 10 competências gerais 

da BNCC e os respectivos códigos que utilizamos 

nesta obra.

CG01 Valorizar e utilizar os conhecimentos historica-

mente construídos sobre o mundo físico, social, cultu-

ral e digital para entender e explicar a realidade, conti-

nuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.

CG02 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 hi-

póteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas.

CG03 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 

e culturais, das locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

CG04 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital –, bem como conhecimentos das lin-

guagens artística, matemática e científica, para se ex-

pressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir senti-

dos que levem ao entendimento mútuo.

CG05 Compreender, utilizar e criar tecnologias digi-

tais 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 conheci-

mentos, resolver problemas e exercer protagonismo 

e autoria na vida pessoal e coletiva.

CG06 Valorizar a diversidade de saberes e vivências cul-

turais e apropriar-se de conhecimentos e experiências 

que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exer-

cício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberda-

de, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

CG07 Argumentar com base em fatos, dados e infor-

mações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respei-

tem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito lo-

cal, regional e global, com posicionamento ético em re-

lação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

CG08 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.

CG09 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e pro-

movendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

Cada habilidade é indicada por um código alfanumérico. Veja a seguir uma das habilidades da área de Mate-

mática e suas Tecnologias do Ensino Médio.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E 

HABILIDADES DE MATEMÁTICA  

E SUAS TECNOLOGIAS 

Apresentamos a seguir todas as competências espe-

cíficas e as habilidades de Matemática e suas Tecno-

logias da BNCC e os respectivos códigos que utiliza-

mos  nesta obra.

CEMAT01 Utilizar estratégias, conceitos e procedimen-

tos matemáticos para interpretar situações em di-

versos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam 

fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das ques-

tões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados 

por diferentes meios, de modo a contribuir para uma 

formação geral.

EM13MAT101 Interpretar criticamente situações 

econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências 

da Natureza que envolvam a variação de gran-

dezas, pela análise dos gráficos das funções re-

presentadas e das taxas de variação, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT102 Analisar tabelas, gráficos e amostras 

de pesquisas estatísticas apresentadas em relató-

rios divulgados por diferentes meios de comuni-

cação, identificando, quando for o caso, inadequa-

ções que possam induzir a erros de interpretação, 

como escalas e amostras não apropriadas.

EM13MAT103 Interpretar e compreender tex-

tos científicos ou divulgados pelas mídias, que 

empregam unidades de medida de diferentes 

grandezas e as conversões possíveis entre elas, 

adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), 

como as de armazenamento e velocidade de 

transferência de dados, ligadas aos avanços tec-

nológicos.

EM13MAT104 Interpretar taxas e índices de na-

tureza socioeconômica (índice de desenvolvi-

mento humano, taxas de inflação, entre outros), 

investigando os processos de cálculo desses nú-

meros, para analisar criticamente a realidade e 

produzir argumentos.

EM13MAT105 Utilizar as noções de transforma-

ções isométricas (translação, reflexão, rotação e 

composições destas) e transformações homoté-

ticas 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 cotidia-

na nas quais seja necessário fazer escolhas levan-

do-se em conta os riscos probabilísticos (usar este 

ou aquele método contraceptivo, optar por um 

tratamento médico em detrimento de outro etc.).

CEMAT02 Propor ou participar de ações para investigar 

desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões 

éticas e socialmente responsáveis, com base na análise 

de problemas sociais, como os voltados a situações de 

saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia 

no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e ar-

ticulando conceitos, procedimentos e linguagens pró-

prios da Matemática.

EM13MAT201 Propor ou participar de ações ade-

quadas às demandas da região, preferencialmen-

te para sua comunidade, envolvendo medições e 

cálculos de perímetro, de área, de volume, de ca-

pacidade ou de massa.

EM13MAT202 Planejar e executar pesquisa amos-

tral sobre questões relevantes, usando dados co-

letados 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 

(amplitude e desvio padrão), utilizando ou não 

recursos tecnológicos.

EM13MAT203 Aplicar conceitos matemáticos no 

planejamento, na execução e na análise de ações 

envolvendo a utilização de aplicativos e a criação 

de planilhas (para o controle de orçamento fami-

liar, simuladores de cálculos de juros simples e 

compostos, entre outros), para tomar decisões.

CEMAT03 Utilizar estratégias, conceitos, definições e 

procedimentos matemáticos para interpretar, construir 

modelos e resolver problemas em diversos contextos, 

analisando a plausibilidade dos resultados e a adequa-

ção das soluções propostas, de modo a construir argu-

mentação consistente.

EM13MAT301 Resolver e elaborar problemas do 

cotidiano, da Matemática e de outras áreas do 

conhecimento, que envolvem equações lineares 

simultâneas, usando técnicas algébricas e gráfi-

cas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

com acolhimento e valorização da diversidade de indi-

víduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qual-

quer natureza.

CG10 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determina-

ção, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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EM13MAT302 Construir modelos empregando as 

funções polinomiais de 1o ou 2o graus, para re-

solver problemas em contextos diversos, com ou 

sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT303 Interpretar e comparar situações 

que envolvam juros simples com as que envolvem 

juros compostos, por meio de representações 

gráficas ou análise de planilhas, destacando o 

crescimento linear ou exponencial de cada caso.

EM13MAT304 Resolver e elaborar problemas com 

funções exponenciais nos quais seja necessário 

compreender e interpretar a variação das gran-

dezas envolvidas, em contextos como o da Mate-

mática Financeira, entre outros.

EM13MAT305 Resolver e elaborar problemas 

com funções logarítmicas nos quais seja neces-

sário compreender e interpretar a variação das 

grandezas envolvidas, em contextos como os de 

abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática 

Financeira, entre outros.

EM13MAT306 Resolver e elaborar problemas em 

contextos que envolvem fenômenos periódicos 

reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos 

cíclicos, entre outros) e comparar suas represen-

tações com as funções seno e cosseno, no plano 

cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de 

álgebra e geometria.

EM13MAT307 Empregar diferentes métodos para 

a obtenção da medida da área de uma superfície 

(reconfigurações, aproximação por cortes etc.) 

e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las 

em situações reais (como o remanejamento e a 

distribuição de plantações, entre outros), com ou 

sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT308 Aplicar as relações métricas, in-

cluindo as leis do seno e do cosseno ou as no-

ções de congruência e semelhança, para resolver 

e elaborar problemas que envolvem triângulos, 

em variados contextos.

EM13MAT309 Resolver e elaborar problemas que 

envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes 

de prismas, pirâmides e corpos redondos em situ-

ações reais (como o cálculo do gasto de material 

para revestimento ou pinturas de objetos cujos 

formatos sejam composições dos sólidos estuda-

dos), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

EM13MAT310 Resolver e elaborar problemas de 

contagem envolvendo agrupamentos ordená-

veis ou não de elementos, por meio dos princí-

pios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estra-

tégias diversas, como o diagrama de árvore.

EM13MAT311 Identificar e descrever o espaço amos-

tral de eventos aleatórios, realizando contagem 

das possibilidades, para resolver e elaborar pro-

blemas que envolvem o cálculo da probabilidade.

EM13MAT312 Resolver e elaborar problemas que 

envolvem o cálculo de probabilidade de eventos 

em experimentos aleatórios sucessivos.

EM13MAT313 Utilizar, quando necessário, a nota-

ção científica para expressar uma medida, compre-

endendo as noções de algarismos significativos e 

algarismos duvidosos, e reconhecendo que toda 

medida é inevitavelmente acompanhada de erro.

EM13MAT314 Resolver e elaborar problemas que 

envolvem grandezas determinadas pela razão ou 

pelo produto de outras (velocidade, densidade 

demográfica, energia elétrica etc.).

EM13MAT315 Investigar e registrar, por meio de 

um fluxograma, quando possível, um algoritmo 

que resolve um problema.

EM13MAT316 Resolver e elaborar problemas, em 

diferentes contextos, que envolvem cálculo e 

interpretação das medidas de tendência central 

(média, moda, mediana) e das medidas de disper-

são (amplitude, variância e desvio padrão).

CEMAT04 Compreender e utilizar, com flexibilidade e 

precisão, diferentes registros de representação matemá-

ticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional 

etc.), na busca de solução e comunicação de resultados 

de problemas.

EM13MAT401 Converter representações algébri-

cas de funções polinomiais de 1o grau em repre-

sentações geométricas no plano cartesiano, dis-

tinguindo os casos nos quais o comportamento é 

proporcional, recorrendo ou não a softwares ou 

aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.

EM13MAT402 Converter representações algé-

bricas de funções polinomiais de 2o grau em re-

presentações geométricas no plano cartesiano, 

distinguindo os casos nos quais uma variável 

for diretamente proporcional ao quadrado da 

outra, recorrendo ou não a softwares ou apli-

cativos de álgebra e geometria dinâmica, entre 

outros materiais.

EM13MAT403 Analisar e estabelecer relações, com 

ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as re-

presentações de funções exponencial e logarítmi-

ca expressas em tabelas e em plano cartesiano, 

para identificar as características fundamentais 

(domínio, imagem, crescimento) de cada função.
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EM13MAT404 Analisar funções definidas por uma 

ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, 

contas de luz, água, gás etc.), em suas representa-

ções algébrica e gráfica, identificando domínios 

de validade, imagem, crescimento e decresci-

mento, e convertendo essas representações de 

uma para outra, com ou sem apoio de tecnolo-

gias digitais.

EM13MAT405 Utilizar conceitos iniciais de uma 

linguagem de programação na implementação 

de algoritmos escritos em linguagem corrente e/

ou matemática.

EM13MAT406 Construir e interpretar tabelas e grá-

ficos 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 dia-

gramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), 

de ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os 

mais eficientes para sua análise.

CEMAT05 Investigar e estabelecer conjecturas a respei-

to de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, 

empregando estratégias e recursos, como observação 

de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, 

identificando a necessidade, ou não, de uma demons-

tração cada vez mais formal na validação das referidas 

conjecturas.

EM13MAT501 Investigar relações entre números 

expressos em tabelas para representá-los no pla-

no cartesiano, identificando padrões e criando 

conjecturas para generalizar e expressar alge-

bricamente essa generalização, reconhecendo 

quando essa representação é de função polino-

mial de 1o grau.

EM13MAT502 Investigar relações entre números 

expressos em tabelas para representá-los no pla-

no cartesiano, identificando padrões e criando 

conjecturas para generalizar e expressar alge-

bricamente essa generalização, reconhecendo 

quando essa representação é de função polino-

mial de 2o grau do tipo y 5 ax2.

EM13MAT503 Investigar pontos de máximo ou 

de mínimo de funções quadráticas em contextos 

envolvendo superfícies, Matemática Financeira 

ou Cinemática, entre outros, com apoio de tecno-

logias digitais.

EM13MAT504 Investigar processos de obtenção 

da medida do volume de prismas, pirâmides, 

cilindros e cones, incluindo o princípio de Cava-

lieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da 

medida do volume dessas figuras.

EM13MAT505 Resolver problemas sobre ladrilha-

mento do plano, com ou sem apoio de aplicati-

vos de geometria dinâmica, para conjecturar a 

respeito dos tipos ou composição de polígonos 

que podem ser utilizados em ladrilhamento, ge-

neralizando padrões observados.

EM13MAT506 Representar graficamente a va-

riação da área e do perímetro de um polígono 

regular quando os comprimentos de seus lados 

variam, analisando e classificando as funções 

envolvidas.

EM13MAT507 Identificar e associar progressões 

aritméticas (PA) a funções afins de domínios dis-

cretos, para análise de propriedades, dedução de 

algumas fórmulas e resolução de problemas.

EM13MAT508 Identificar e associar progressões 

geométricas (PG) a funções exponenciais de do-

mínios discretos, para análise de propriedades, 

dedução de algumas fórmulas e resolução de 

problemas.

EM13MAT509 Investigar a deformação de ângu-

los e áreas provocada pelas diferentes projeções 

usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cô-

nica), com ou sem suporte de tecnologia digital.

EM13MAT510 Investigar conjuntos de dados 

relativos ao comportamento de duas variáveis 

numéricas, usando ou não tecnologias da infor-

mação, e, quando apropriado, levar em conta a 

variação e utilizar uma reta para descrever a re-

lação observada.

EM13MAT511 Reconhecer a existência de dife-

rentes tipos de espaços amostrais, discretos ou 

não, e de eventos, equiprováveis ou não, e inves-

tigar implicações no cálculo de probabilidades.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E 

HABILIDADES DE OUTRAS ÁREAS  

DO CONHECIMENTO 

Apresentamos a seguir as competências específicas 

e as habilidades de outras áreas do conhecimento 

que são favorecidas no decorrer dos projetos desta 

obra e os respectivos códigos que utilizamos.
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LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

CELGG01 Compreender o funcionamento das diferentes 

linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e 

verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e 

produção de discursos nos diferentes campos de atua-

ção social e nas diversas mídias, para ampliar as formas 

de participação social, o entendimento e as possibilida-

des de explicação e interpretação crítica da realidade e 

para continuar aprendendo.

EM13LGG101 Compreender e analisar processos de 

produção e circulação de discursos, nas diferentes 

linguagens, para fazer escolhas fundamentadas 

em função de interesses pessoais e coletivos.

EM13LGG102 Analisar visões de mundo, conflitos 

de interesse, preconceitos e ideologias presentes 

nos discursos veiculados nas diferentes mídias 

como forma de ampliar suas as possibilidades de 

explicação e interpretação crítica da realidade.

EM13LGG103 Analisar o funcionamento das lin-

guagens, para interpretar e produzir criticamen-

te discursos em textos de diversas semioses (vi-

suais, verbais, sonoras, gestuais).

EM13LGG104 Utilizar as diferentes linguagens, 

levando em conta seus funcionamentos, para a 

compreensão e produção de textos e discursos 

em diversos campos de atuação social.

CELGG03 Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corpo-

rais e verbais) para exercer, com autonomia e colabora-

ção, protagonismo 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 con-

sumo responsável, em âmbito local, regional e global.

EM13LGG301 Participar de processos de produ-

ção individual e colaborativa em diferentes lin-

guagens (artísticas, corporais e verbais), levando 

em conta suas formas e seus funcionamentos, 

para produzir sentidos em diferentes contextos.

EM13LGG303 Debater questões polêmicas de rele-

vância social, analisando diferentes argumentos 

e opiniões, para formular, negociar e sustentar po-

sições, frente à análise de perspectivas distintas.

CELGG04 Compreender as línguas como fenômeno 

(geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo e 

sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vi-

venciando-as como formas de expressões identitárias, 

pessoais e coletivas, bem como respeitando as varieda-

des linguísticas e agindo no enfrentamento de precon-

ceitos de qualquer natureza.

EM13LGG402 Empregar, nas interações sociais, 

a variedade e o estilo de língua adequados à si-

tuação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao 

gênero do discurso, respeitando os usos das lín-

guas por esse(s) interlocutor(es) e combatendo 

situações de preconceito linguístico.

CELGG06 Apreciar esteticamente as mais diversas pro-

duções artísticas e culturais, considerando suas carac-

terísticas locais, regionais e globais, e mobilizar seus 

conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar 

significado e (re)construir produções autorais indivi-

duais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira 

crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, 

identidades e culturas.

EM13LGG601 Apropriar-se do patrimônio artísti-

co de diferentes tempos e lugares, compreenden-

do a sua diversidade, bem como os processos de 

legitimação das manifestações artísticas na so-

ciedade, desenvolvendo visão crítica e histórica.

EM13LGG602 Fruir e apreciar esteticamente di-

versas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, assim como delas participar, 

de modo a aguçar continuamente a sensibilida-

de, a imaginação e a criatividade.

EM13LGG603 Expressar-se e atuar em processos 

criativos que integrem diferentes linguagens ar-

tísticas e referências estéticas e culturais, recor-

rendo a conhecimentos de naturezas diversas 

(artísticos, históricos, sociais e políticos) e expe-

riências individuais e coletivas.

EM13LGG604 Relacionar as práticas artísticas 

às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política e econômica e identificar o processo de 

construção histórica dessas práticas.

CELGG07 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.

EM13LGG701 Explorar tecnologias digitais da in-

formação e comunicação (TDIC), compreendendo 

seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de 

modo ético, criativo, responsável e adequado a 

práticas de linguagem em diferentes contextos.

EM13LGG703 Utilizar diferentes linguagens, mí-

dias e ferramentas digitais em processos de pro-

dução coletiva, colaborativa e projetos autorais 

em ambientes digitais.
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EM13LGG704 Apropriar-se criticamente de pro-

cessos de pesquisa e busca de informação, por 

meio de ferramentas e dos novos formatos de 

produção e distribuição do conhecimento na 

cultura de rede.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CECNT02 Construir 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 fundamen-

tar decisões éticas e responsáveis.

EM13CNT206 Justificar a importância da preser-

vação e conservação da biodiversidade, conside-

rando parâmetros qualitativos e quantitativos, e 

avaliar os efeitos da ação humana e das políticas 

ambientais para a garantia da sustentabilidade 

do planeta.

EM13CNT207 Identificar e analisar vulnerabili-

dades vinculadas aos desafios contemporâneos 

aos quais as juventudes estão expostas, conside-

rando as dimensões física, psicoemocional e so-

cial, a fim de desenvolver e divulgar ações de pre-

venção e de promoção da saúde e do bem-estar.

CECNT03 Analisar situações-problema e avaliar aplica-

ções do conhecimento científico e tecnológico e suas 

implicações no mundo, utilizando procedimentos e 

linguagens próprios das Ciências da Natureza, para 

propor soluções que considerem demandas locais, re-

gionais 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).

EM13CNT302 Comunicar, para públicos variados, 

em diversos contextos, resultados de análises, 

pesquisas e/ou experimentos – interpretando 

gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 

classificação e equações, elaborando textos e uti-

lizando diferentes mídias e tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC) –, de modo a 

promover debates em torno de temas científicos 

e/ou tecnológicos de relevância sociocultural.

EM13CNT303 Interpretar textos de divulgação 

científica que tratem de temáticas das Ciências 

da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, 

considerando a apresentação dos dados, a con-

sistência dos argumentos e a coerência das con-

clusões, visando construir estratégias de seleção 

de fontes confiáveis de informações.

EM13CNT310 Investigar e analisar os efeitos de 

programas de infraestrutura e demais serviços 

básicos (saneamento, energia elétrica, transpor-

te, telecomunicações, cobertura vacinal, atendi-

mento primário à saúde e produção de alimen-

tos, entre outros) e identificar necessidades 

locais e/ou regionais em relação a esses serviços, 

a fim de promover ações que contribuam para a 

melhoria na qualidade de vida e nas condições 

de saúde da população.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

CECHS01 Analisar processos políticos, econômicos, so-

ciais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 

nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da 

pluralidade de procedimentos epistemológicos, cientí-

ficos e tecnológicos, de modo a compreender e posicio-

nar-se criticamente em relação a eles, considerando di-

ferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas 

em argumentos e fontes de natureza científica.

EM13CHS103 Elaborar hipóteses, selecionar evi-

dências e compor argumentos relativos a proces-

sos políticos, econômicos, sociais, ambientais, 

culturais e epistemológicos, com base na siste-

matização de dados e informações de natureza 

qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, 

textos filosóficos e sociológicos, documentos 

históricos, gráficos, mapas, tabelas etc.).

EM13CHS104 Analisar objetos e vestígios da cul-

tura material e imaterial de modo a identificar 

conhecimentos, valores, crenças e práticas que 

caracterizam a identidade e a diversidade cultu-

ral de diferentes sociedades inseridas no tempo 

e no espaço.

EM13CHS106 Utilizar as linguagens cartográfica, 

gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros 

textuais e as tecnologias digitais de informação 

e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (in-

cluindo as escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimen-

tos, resolver problemas e exercer protagonismo 

e autoria na vida pessoal e coletiva. 

CECHS05 Identificar e combater as diversas formas de 

injustiça, preconceito e violência, adotando princípios 

éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respei-

tando os Direitos Humanos.

EM13CHS503 Identificar diversas formas de vio-

lência (física, simbólica, psicológica etc.), suas prin-

cipais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e 

afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e 

culturais, discutindo e avaliando mecanismos para 

combatê-las, com base em argumentos éticos.
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COMENTADAS
ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos. São Paulo: Dash, 2014.

Nesse livro, a autora apresenta uma lista de práticas de mediação de conflitos, com os respectivos objetivos, 

operacionalização e impactos esperados nas interações entre as pessoas, além de leituras teóricas sobre o as-

sunto, com caráter interdisciplinar. Consultamos nesse livro os referenciais teóricos das práticas de mediação 

citadas nesta obra.

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2009. 
A autora desse livro apresenta uma coletânea de textos sobre Midiaeducação sob 2 pontos de vista: o modo 

como os jovens se apropriam de informações disponibilizadas nas diversas mídias e o modo como os professo-

res se apropriam das mídias e as integram ao cotidiano da escola. Os conhecimentos das reflexões propostas 

pela autora estão presentes em alguns dos projetos desta obra.

BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. 

Trad. Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2015.
Nesse livro, o autor apresenta informações e exemplos de como colocar em prática a metodologia de apren-

dizagem baseada em projetos, bem como questões teóricas e aplicações de tecnologias na sala de aula. Esses 

exemplos serviram de inspiração para a concepção e a estruturação dos projetos desta obra. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: Ministério da Educa-

ção, 2018.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que estabelece as aprendizagens essenciais para to-

dos os estudantes das escolas brasileiras, em todas as etapas da Educação Básica. Por isso, a utilizamos como 

referencial para todos os projetos desta obra, em busca de fornecer aos estudantes uma formação integral e 

voltada para a melhoria da sociedade.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias ativas: ensino por investigação. São Paulo: FTD, 2016.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias ativas: introdução. São Paulo: FTD, 2016.
Na coleção de livros sobre metodologias ativas, organizados pela autora Sonia Maria Vanzella Castellar, há uma 

série de vivências que podem contribuir para um trabalho pedagógico autônomo e protagonista dos estudan-

tes, tal como procuramos também propor nos projetos que integram esta obra.

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Protagonismo juvenil: adolescência, educação e participação de-

mocrática. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.
O livro de Antonio Carlos Gomes da Costa é uma das principais referências em Protagonismo juvenil, pois sis-

tematiza muitos estudos e conhecimentos sobre o tema. Traz também o relato de jovens que participaram de 

ações protagonistas durante o Ensino Médio e os desdobramentos que essas ações causaram na vida acadêmi-

ca e profissional deles.

FANTIN, Monica. Mídia-educação: aspectos históricos e teórico-metodológicos. Revista Olhar de Pro-

fessor (UEPG), v. 14, 2011. 
Situar a Midiaeducação como um campo em construção implica aproximar as áreas do conhecimento e os 

objetos, saberes e fazeres delas envolvendo um olhar transdisciplinar que também faz parte de um movimento 

internacional. Ao considerar a Midiaeducação como campo, disciplina, prática social e postura que promove 

a educação midiática, o texto trata de alguns aspectos históricos e conceituais da trajetória desse tema e as 

perspectivas teórico-metodológicas na prática pedagógica e na pesquisa.
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FRAU-MEIGS, Divina (org.). Media education: a kit for teachers, students, parents and professionals. 

Paris: Unesco, 2006. 
Esse kit de treinamento fornece uma visão complexa e abrangente da educação para a mídia, unificando todas 

as mídias, antigas e novas. Ele procura novas maneiras de as pessoas aumentarem a participação delas na vida 

política e cultural da comunidade por meio da mídia. Em particular, promove o acesso dos jovens à mídia, além 

de aumentar a apreciação crítica pelas atividades relacionadas. O livro promove uma perspectiva de desenvol-

vimento sustentável e aborda alguns dos desafios das sociedades do conhecimento, especialmente a divisão 

do conhecimento digital.

GRAVES, Colleen; GRAVES, Aaron. The big book of makerspace projects: inspiring makers to experi-

ment, create, and learn. New York: McGraw-Hill Education, 2017.
Esse guia fácil de seguir apresenta dezenas de projetos de bricolagem (execução de trabalhos caseiros fáceis, 

por alguém não especializado), de baixo custo, que fornecem as habilidades necessárias para idealizar e pro-

duzir as próprias criações. Ele oferece dicas práticas para iniciantes e desafios abertos para criadores com ex-

periência. Cada projeto apresenta instruções não técnicas, passo a passo, com fotos e ilustrações para garan-

tir o sucesso e expandir a imaginação do leitor. Nele é possível aprender sobre hacks recicláveis, ajustes para 

smartphones, circuitos de papel, tecidos eletrônicos, instrumentos musicais, codificação e programação, im-

pressão em 3D e muito mais.

NOGUEIRA, Nilbo. Pedagogia de projetos: 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 vantagens no aspecto do desenvolvimento das habilidades, das competências, da 

conquista da autonomia por parte do estudante e de muitas outras capacidades essenciais para a formação.

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração e programa de ação sobre uma Cultura de 

Paz. Artigo 1o. 107a sessão plenária, 13 de setembro de 1999.
Em 13 de setembro de 1999, a ONU definiu Cultura de Paz como um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados, entre outras características, no respeito à vida, no fim da violência 

e no diálogo. Procuramos promover essas características nos projetos propostos nesta obra. 

PASCOLLI, Dan; PEREIRA, Denner. Protagonismo juvenil: um guia para a ação. São Paulo: Edição do 

autor, 2016.
Os autores têm intenção de que o livro gere reflexões e que promova debates entre os estudantes. Para isso, 

apresentam uma linguagem fácil e acessível a todas as idades e temas relacionados ao mundo jovem. Ainda há 

sugestões de atividades que promovem o protagonismo juvenil, tais como as atividades propostas nos projetos 

desta obra.

PEREIRA, Rinaldo Pevidor. Mancala: o jogo africano no ensino de Matemática. Curitiba: Appris, 2016. 
O livro questiona o ensino da Matemática na escola, que vem continuamente registrando resultados insatisfa-

tórios por não atrair estudantes, particularmente nas escolas públicas, faltando a eles uma contextualização 

cultural e ressonância afetiva. Em relação ao jogo milenar mancala, o livro contempla uma série de aprendiza-

dos que vão desde a história e a cultura africana até os conceitos matemáticos como estimativa, probabilidade, 

porcentagem e combinatória, presentes nas possibilidades dos jogos da família mancala.  

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Trad. Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 

1998.
O educador espanhol Antoni Zabala apresenta orientações que visam incentivar os professores a buscar inter-

pretar o que acontece na sala de aula para que assim reconheçam o que pode ser feito para aprimorar a atuação 

como educador e gestor, respeitando os limites das possibilidades e responsabilidades.

ZABALA, Antoni. Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o currículo esco-

lar. Porto Alegre: Artmed, 2002.
Nesse livro, o autor nos apresenta o enfoque globalizador, que aponta a organização dos conteúdos e das ati-

vidades pedagógicas como meios a levar o estudante a alcançar os objetivos de aprendizagem. Esse enfoque 

é especialmente potencializado quando os estudantes são desafiados a enfrentar e resolver problemas reais e 

complexos do entorno deles. Esses procedimentos estão presentes nos projetos sugeridos nesta obra. 

 

200200  

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Finais_192a200_LA.indd   200PI_MAT_Felipe_g21Sc_Finais_192a200_LA.indd   200 2/17/20   11:34 AM2/17/20   11:34 AM



Matemática e suas Tecnologias

MANUAL DO 

PROFESSOR

Projetos Integradores

P4_PI_MAT_Felipe_g21Sc_ParteGeral_201a217_MPG.indd   201P4_PI_MAT_Felipe_g21Sc_ParteGeral_201a217_MPG.indd   201 2/21/20   3:13 PM2/21/20   3:13 PM



C
ie

n
p
ie

s
 D

e
s
ig

n
/S

h
u
tt

e
rs

to
ck

APRESENTAÇÃO

Caro professor,

Para implementar práticas pedagógicas, a escola não deve considerar apenas o que 

o estudante é capaz de fazer sozinho, pois o potencial de desenvolvimento individual 

amplia-se na relação com o outro. Assim, o contato com colegas, professores, demais 

funcionários da escola e com a comunidade em que vive torna o estudante apto a fazer 

novas apropriações.

Nesse sentido, as interações de grupo por meio da realização de projetos contribuem 

para um ambiente de colaboração, que leva ao progresso pessoal do estudante.

Nas páginas seguintes você vai encontrar orientações e sugestões para auxiliá-lo no 

trabalho com os estudantes.

Bom trabalho!

O autor.
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ORIENTAÇÕES GERAIS

Competências gerais da Educação Básica

CG01: Valorizar e utilizar os conhecimentos his-

toricamente construídos sobre o mundo físico, so-

cial, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para 

a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva.

CG02: Exercitar a curiosidade intelectual e re-

correr à abordagem própria das ciências, incluin-

do a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

CG03: Valorizar e fruir as diversas manifesta-

ções artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural.

CG04: Utilizar diferentes linguagens – verbal 

(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-

poral, visual, sonora e digital –, bem como conhe-

cimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informa-

ções, experiências, ideias e sentimentos em 

O Ensino Médio

O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmi-

co, com o surgimento de novas profissões e a exigên-

cia de competências e habilidades globais. Para aten-

der às necessidades dos jovens, é necessário que a 

escola dialogue com a realidade atual e adapte-se a 

fim de prepará-los para atuar de modo protagonista 

na sociedade, tomando decisões e enfrentando os de-

safios aos quais serão apresentados.

A reforma do Ensino Médio foi regulamentada pela 

Lei n. 13 415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei n. 9 394/1996).

As mudanças determinadas pela reforma com-

preendem a ampliação da carga horária (que passou 

de 2 400 horas para 3 000 horas), a flexibilização de 

parte da organização curricular (os itinerários forma-

tivos) e a adoção de uma Base Nacional Comum Cur-

ricular (BNCC), que estabelece um currículo comum 

obrigatório para todos os estudantes na parte da for-

mação geral básica. 

Na BNCC, constam:

 ■ as competências gerais que se esperam que os estu-

dantes desenvolvam durante os anos de estudo de 

todas as etapas que constituem a Educação Básica;

 ■ as competências específicas de cada área do 

conhecimento;

 ■ as habilidades referentes a conteúdos e conceitos 

que se esperam que os estudantes aprimorem em 

cada etapa da Educação Básica.

A BNCC e as competências gerais

Em meio ao desafio de implementação da BNCC 

nas escolas, é muito importante que um olhar atento 

seja dedicado aos textos introdutórios desse docu-

mento oficial. Nesses textos estão especificadas as 

10 competências gerais, com o objetivo de oferecer 

uma educação integral aos estudantes brasileiros, 

isto é, que abranja o desenvolvimento pleno das di-

mensões física, cultural, intelectual, emocional e so-

cial dos estudantes.

Portanto, faz-se necessário não apenas pensar no 

campo de saber ao qual estão vinculadas as aulas, mas 

também ter um olhar atento a esse capítulo introdu-

tório que trata da proposta de uma nova concepção 

de educação: o desenvolvimento humano global.

Esse desenvolvimento global compreende o desen-

volvimento humano com um enfoque globalizador, que 

significa não apenas o aprofundamento acadêmico, 

intelectual, mas também:

 ■ o social (interação do estudante com o mundo que 

o cerca);

 ■ o emocional (relação do estudante com as próprias 

emoções e com as emoções que estão envolvidas 

nas relações com o outro);

 ■ o físico (modo como o estudante lida com o corpo, 

no sentido de cuidar do bem-estar e da saúde, além 

da autoaceitação); e

 ■ o cultural (maneira como o estudante apreende o 

lado mais sensível do abstrato, que também é par-

te integrante do ser humano).

A perspectiva de um desenvolvimento global já vi-

nha sendo apontada desde a promulgação da Consti-

tuição de 1988, gerando reflexos no Plano Nacional de 

Educação e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e é 

formalizada agora com a BNCC.

Acompanhe a seguir o texto extraído da BNCC em 

que as 10 competências gerais são apresentadas.

204

P4_PI_MAT_Felipe_g21Sc_ParteGeral_201a217_MPG.indd   204P4_PI_MAT_Felipe_g21Sc_ParteGeral_201a217_MPG.indd   204 2/21/20   3:13 PM2/21/20   3:13 PM



[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos 

e procedimentos), habilidades (práticas, cogniti-

vas e socioemocionais), atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, 

do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. p. 8.

diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo.

CG05: 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 co-

municar, acessar e disseminar informações, pro-

duzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

CG06: Valorizar a diversidade de saberes e vi-

vências culturais e apropriar-se de conhecimentos 

e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade.

CG07: Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 

que respeitem e promovam os direitos humanos, 

a consciência socioambiental e o consumo respon-

sável em âmbito local, regional e global, com posi-

cionamento ético em relação ao cuidado de si mes-

mo, dos outros e do planeta.

CG08: 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.

CG09: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolu-

ção de conflitos e a cooperação, fazendo-se respei-

tar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diver-

sidade de indivíduos e de grupos sociais, seus sa-

beres, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza.

CG10: Agir pessoal e coletivamente com auto-

nomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, susten-

táveis e solidários.

BRASIL. Ministério da Educação. 

Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: 

Ministério da Educação, 2018. p. 9-10.

Na BNCC, o termo competência deve ser compreen-

dido considerando o desenvolvimento integral descri-

to anteriormente. Por isso, cada competência é con-

cebida como a junção dos aspectos já analisados 
(intelectual, social, emocional, físico e cultural) e que 
compõem o conhecimento (saber ser).

Já as habilidades, que na etapa da BNCC destina-

da ao Ensino Médio estão sempre subordinadas a 
competências específicas mais amplas, indicam co-

mo cada estudante faz uso desse conhecimento (sa-

ber fazer).

Por fim, devem ser considerados o comportamen-

to do estudante e o modo como ele usa o conhecimen-

to. São as atitudes que diferenciam os valores univer-

sais que cada um traz dentro de si, valores esses que 

estão representados nas 10 competências gerais da 
BNCC. Também são esses valores universais que de-

terminam como é possível fazer esse uso de modo éti-
co e responsável e de maneira construtiva, produtiva 

e respeitosa.

Corroborando o que foi exposto, no texto da BNCC 
encontra-se a seguinte definição para o termo com-

petência:

Para compreender melhor essas 10 competências 

gerais, cabe pensar qual é a ideia envolvida nesse ter-

mo tão utilizado no texto da BNCC: competência.

É importante desfazer uma possível confusão de 

relacionar o termo apenas ao aspecto profissional, 

considerando somente a educação profissionalizante, 

na qual são abordadas determinadas competências 

para se exercer as respectivas profissões.

Podemos nos questionar: De quais maneiras as 

10 competências gerais da BNCC podem ser vincula-

das ao trabalho com os conteúdos do currículo escolar?

Uma possibilidade é considerar a premissa de um 
desenvolvimento multidimensional. Por exemplo: ao 
realizar uma pesquisa, o estudante não deve apenas 

focar no conteúdo, mas também agir de maneira éti-
ca, sem recorrer ao plágio, contribuindo assim para 
o desenvolvimento de modo amplo. Cada atividade 

precisa ser uma oportunidade para ele se desenvol-

ver de fato nos vários aspectos apontados na BNCC.

Considerando o que foi exposto, podemos resumir 
e explicar as 10 competências gerais.

 ■ A competência 1 (conhecimento) remete à capaci-
dade de os estudantes valorizarem o conhecimen-

to para poder aplicá-lo de modo a intervir no 

entorno, buscando sempre aprender mais a cada 
dia e por toda a vida.

ORIENTAÇÕES GERAIS
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 ■ A competência 2 (pensamento científico, crítico e 

criativo) visa instigar nos estudantes a curiosidade 

intelectual, tornando-os capazes de investigar e for-

mular hipóteses, usando senso crítico, criando so-

luções e buscando novas maneiras de fazer o que 

geralmente é feito do mesmo modo.

 ■ A competência 3 (repertório cultural) envolve apreen-

der o repertório cultural da sociedade e produzir ar-

te e cultura como maneira de expressão originada 

no sentimento de identidade, de pertencimento, 

considerando o respeito à diversidade.

 ■ A competência 4 (comunicação) abrange saber es-

cutar e saber se expressar em diferentes suportes, 

on-line ou off-line, nas mais diferentes linguagens 

(escrita, imagética, gráfica, cartográfica, numérica, 

corporal, Libras, entre outras).

 ■ A competência 5 (cultura digital), importante pa-

ra a contemporaneidade, visa que os estudantes 

não somente compreendam como utilizar e pro-

duzir tecnologias, mas que também entendam co-

mo isso pode atingir a vida de cada um deles e 

como essas tecnologias podem ser utilizadas do 

melhor modo possível na vida pessoal e cidadã. 

Também a essa competência podemos relacionar 

o pensamento computacional, como processo pa-

ra identificar padrões, fazer abstrações e cons-

truir algoritmos que permitam não apenas resolver 

um problema específico, mas outros similares. 

(Para ampliar os conhecimentos sobre pensamen-

to computacional e a importância para o mercado 

de trabalho, sugerimos a leitura do texto Pensa-

mento computacional está em alta e não requer uso 

de computador, apresentado nas páginas 211 e 

212 deste Manual.)

 ■ A competência 6 (trabalho e projeto de vida) refe-

re-se à compreensão do mundo do trabalho para 

que o estudante reflita e planeje como se preparar 

para isso, com determinação e resiliência para al-

cançar objetivos delineados, bem como pense no 

próprio projeto de vida sob o ponto de vista pessoal, 

discernindo anseios pessoais, familiares e sociais. 

(Para ampliar os conhecimentos sobre essa com-

petência, sugerimos a leitura do texto Projetos de 

vida, escola e trabalho, apresentado nas páginas 

213 e 214 deste Manual.)

 ■ A competência 7 (argumentação) está associada 

à ação de emitir opiniões, orais ou escritas, con-

siderando evidências e informações concretas e 

críveis. Neste último caso, as análises críticas de 

pesquisas, textos e dados estatísticos dão subsí-

dios para a avaliação da confiabilidade ou não das 

informações.

 ■ Pensando ainda na argumentação, é necessário 

compreender que não se trata apenas de defender 

pontos de vista, mas de fazer inferências fundamen-

tadas no que se conhece, encadear argumentos, 

construir proposições e promover a articulação en-

tre as ideias para que sejam compreendidas. (Para 

ampliar os conhecimentos sobre leitura inferencial, 

sugerimos a leitura do texto Inferência na leitura, 

apresentado na página 214 deste Manual.)

 ■ A competência 8 (autoconhecimento e autocui-

dado) encerra em si a capacidade de o estudante 

apreciar a si mesmo, sabendo lidar com as pró-

prias características físicas, intelectuais e emo-

cionais.

 ■ A competência 9 (empatia e colaboração) envolve 

a relação do estudante com o outro por meio da 

compreensão e da colaboração, respeitando a di-

versidade. O diálogo para promover a troca de opi-

niões, de modo respeitoso e pacífico, é uma prática 

útil para esse fim. (Para ampliar os conhecimentos 

sobre essa competência, Cultura de Paz, Educação 

e dinâmicas de sala de aula, sugerimos a leitura do 

texto Palestra Magna – Cultura de Paz e Pedagogia 

da Sobrevivência, apresentado nas páginas 216 e 

217 deste Manual.)

 ■ A competência 10 (responsabilidade e cidadania) 

explora a tomada de decisão do estudante com uma 

função mais protagonista e ativa nas situações so-

ciais e em questões de interesse coletivo e público, 

assumindo posturas que favoreçam a construção 

de uma sociedade melhor.

Assim, a ideia deixa de ser trabalhar os campos de 

saber apenas por eles mesmos. Por exemplo, não é 

o caso de ensinar Matemática apenas por meio da 

Matemática, mas integrando-a de modo globalizado 

a outras áreas e à contemporaneidade, buscando de-

senvolver no estudante um pensamento crítico e a 

capacidade de resolver problemas.

A BNCC e os temas contemporâneos 

transversais

Ainda pensando na implementação da BNCC e da 

reforma do Ensino Médio nas escolas, bem como no 

processo de educação integral, se faz necessário “in-

corporar aos currículos e às propostas pedagógicas 

a abordagem de temas contemporâneos que afetam 

a vida humana em escala local, regional e global, pre-

ferencialmente de forma transversal e integradora” 

(BRASIL, 2018, p. 19). 
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A BNCC da área de Matemática 
e suas Tecnologias

Depois de ter lido acerca das 10 competências ge-

rais da BNCC, é adequado destacar o campo de saber 

da Matemática a fim de que tanto as competências ge-

rais quanto as específicas sejam exploradas de modo 

associado. As competências gerais não devem compor 

um currículo paralelo, mas sim integrado ao trabalho 

com as competências específicas e com as respectivas 

habilidades da área de Matemática e suas Tecnologias.

As competências específicas da área de Matemáti-

ca e suas Tecnologias que estão indicadas para a eta-

pa do Ensino Médio na BNCC, bem como as habilidades, 

têm o objetivo de favorecer a ampliação e a consolida-

ção do letramento matemático dos estudantes.

As competências específicas não seguem uma or-

dem preestabelecida, pois são coesas de modo a for-

mar um todo. Em decorrência disso, em algumas si-

tuações de ensino faz-se necessária a mobilização de 

mais de uma competência.

Para consultar as competências específicas e as ha-

bilidades da BNCC de Ensino Médio para a área de Ma-

temática e suas Tecnologias, veja as páginas finais do 

Livro do Estudante ou acesse o documento na íntegra, 

que está disponível em http://basenacionalcomum.

mec.gov.br/a-base. Acesso em: 16 jan. 2020.

Aprendizagem baseada 
em projetos

Atualmente vivemos em um contexto de rápida pro-

dução e disseminação de informações e cada vez há 

mais possibilidades de interação com o mundo que 

nos cerca, graças ao acesso às tecnologias de comu-

nicação. Isso evidencia a necessidade de uma postu-

ra ética e da proteção de valores que garantam o con-

vívio equilibrado em sociedade.

Esse panorama se reflete também nas questões e 

nos processos educacionais, pois, conforme esclare-

cem Moreira e Candau (BRASIL, 2007, p. 17-18), o cur-

rículo resulta tanto de influências teóricas que se fa-

çam hegemônicas em determinado momento quanto 

de diferentes fatores culturais, socioeconômicos e 

políticos. Logo, as noções tradicionais de um currícu-

lo recheado de conteúdos relacionados apenas ao “co-

nhecer” não encontram apoio nesse cenário.

Com isso, tornam-se necessários a procura por for-

mação contínua e o desenvolvimento de competências 

e habilidades. E assim, a educação necessita focar nos 

conteúdos atitudinais, isto é, no “aprender a fazer”.

Essa percepção mostra que as experiências vividas 

pelos estudantes precisam ganhar relevância e inten-

cionalidade, no âmbito do jovem que se pretende for-

mar, caracterizando uma educação que não se limite 

MEIO AMBIENTE

Educação ambiental
Educação para o consumo

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ciência e tecnologia

ECONOMIA

Trabalho
Educação financeira

Educação fiscal

MULTICULTURALISMO

Diversidade cultural
Educação para valorização do 

multiculturalismo nas matrizes 

históricas e culturais brasileiras

SAÚDE

Saúde
Educação alimentar e nutricional

CIDADANIA E CIVISMO

Vida familiar e social

Educação para o trânsito
Educação em direitos humanos

Direitos da criança e do adolescente
Processo de envelhecimento, respeito 

e valorização do idoso

Com isso, surgem os temas contemporâneos transversais (TCTs), que permitem não só integrar os campos 

de saber como fazer conexões deles com situações reais e trazer contexto e contemporaneidade aos estudos. 

Conheça os temas e as 6 macroáreas temáticas.
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aos conteúdos percebidos como os conhecimentos 
cognitivos característicos de determinada disciplina. 
Os conteúdos podem e devem ser e estar inter-rela-

cionados, interdisciplinares e abarcando capacidades 
cognitivas, éticas, afetivas e sociais.

Considerando essas características, o processo 
de ensino e aprendizagem necessita dar ênfase à ela-

boração do conhecimento por meio de atividades 
mais complexas e desafiadoras e que representem a 
realidade e as culturas nas quais cada estudante es-

tá inserido. Desse modo, durante o processo de 
aprendizagem, o estudante, considerando os conhe-

cimentos prévios, precisa vivenciar situações-pro-

blema que o levem à elaboração de novos conceitos 
e a novos conhecimentos.

A aprendizagem baseada em projetos, levando em 
conta toda essa problemática e focando a construção 
de conhecimento por meio de um trabalho ativo, dinâ-

mico e contínuo, vem alimentar a faceta atitudinal, 
enfatizando a prática.

Coll (2000) assevera que os conteúdos atitudinais 
estabelecem um paralelo com o compromisso filo-

sófico da escola: promover aspectos que nos com-

pletam como seres humanos, que nos dão uma di-

mensão maior, que dão razão e sentido ao 

conhecimento científico.

Tal compromisso educacional expressa a necessi-
dade de criar condições cada vez mais favoráveis pa-

ra o desenvolvimento de uma noção mais ampla dos 

conteúdos de aprendizagem, o que leva à proposição 
do trabalho dentro de parâmetros de um enfoque glo-

balizador da educação; este, por sua vez, percebe o 
estudante sob uma perspectiva integral e valoriza as 
culturas juvenis.

Conteúdos não segmentados e tampouco desloca-

dos da vivência real do estudante necessitam ser apro-

priados por ele de maneira a tornar-se ferramentas de 

observação, experimentação, intervenção, reflexão e 
análise a respeito da realidade e das dificuldades reais 

com as quais ele convive.

De acordo com Zabala (2002, p. 28):

instiga os estudantes e que não tem uma resposta 

pronta e rápida, eles dão início a um processo de pes-

quisa, estabelecendo hipóteses e buscando ações 
para conduzir o projeto. Além disso, nesse tipo de 
aprendizagem, desenvolve-se a investigação do con-

texto, a elaboração de conteúdos e a comunicação 
entre os companheiros de estudo.

A aprendizagem baseada em projetos, ao enfocar 
as vivências práticas e culturais e levar a uma maior 

atuação dos estudantes ao longo do processo de en-

sino e aprendizagem, tem sido uma eficiente alterna-

tiva para enfrentar os desafios educacionais atuais. 

Isso porque esse tipo de aprendizagem torna possível 
ao estudante elaborar o conhecimento de modo mui-
to mais envolvente e duradouro, o que de fato gera um 

impacto positivo na vida escolar.

Pelo caráter participativo, até certa medida, essa 

metodologia integra diferentes tipos e níveis de co-

nhecimento, além de promover o desenvolvimento de 

competências e habilidades. Além disso, ao incitar a 
resolução de problemas vinculados ao mundo real, per-

mite ao estudante reconhecer-se capaz de identificar 

quais aprendizados e quais habilidades será possível 
adquirir.

Além disso, a aprendizagem baseada em projetos 
permite integrar as culturas juvenis nas quais cada 
estudante está inserido, ou aquelas com que convive, 

pois possibilita aproximar o currículo e contemplar as 
particularidades individuais e regionais, bem como 
favorece a construção coletiva, colaborativa e solidá-

ria em busca da resposta à pergunta ou da solução 
para o problema.

O mais importante é que cada estudante seja capaz 
de interatuar com a realidade cotidiana que está sen-

do investigada, identificando as dificuldades reais ad-

vindas do problema trabalhado e compreendendo o 
que necessita ser corrigido ou melhorado, caso a re-

solução não seja possível a curto prazo. É a partir dis-

so que se pode encontrar uma ou mais maneiras de 

solucionar o problema.
Para que os estudantes construam conhecimen-

to e atuem de modo colaborativo, é importante des-

tacar que, na metodologia de aprendizagem basea-

da em projetos, eles próprios devem buscar tanto o 
material de análise quanto o embasamento teórico 
a fim de alcançar os objetivos de aprendizado pro-

postos.

Devido ao caráter multifacetado, essa metodologia 
consegue envolver diferentes procedimentos e recur-

sos, além de trabalhar a interdisciplinaridade, de ma-

neira mais ampla, para que ocorra a aprendizagem de 

conceitos e princípios. (Para saber mais de interdis-

ciplinaridade e a importância da integração entre 
áreas do conhecimento, sugerimos a leitura do texto 
A articulação entre as áreas, apresentado na página 

215 deste Manual.)

A atuação pedagógica com um enfoque globa-

lizador parte do pressuposto de que os conteúdos 

de aprendizagem são sempre meios para conhecer 

ou responder a questões que uma realidade expe-

riencial dos alunos proporciona: realidade que é 

sempre global e complexa.

Justamente por isso, a aprendizagem baseada em 

projetos busca responder a uma pergunta ou a um pro-

blema. Partindo de um problema desafiador que 
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Avaliação

O próprio processo de avaliação reflete a perspec-

tiva de uma educação com enfoque globalizador. Afi-
nal, ao ampliar nossa compreensão das diferentes ma-

neiras de abordar o ensino e a aprendizagem na 
prática educativa, precisamos rever como ocorre o 

processo de avaliação.

De acordo com a aprendizagem baseada em pro-

jetos, uma vez que existe a proposição do trabalho 
com conteúdos atitudinais (aprender a “ser” e, simul-
taneamente, a viver em conjunto) e conteúdos pro-

cedimentais (aprender a “fazer”), não é possível ava-

liar apenas mensurando o aprendizado pelos métodos 

tradicionais. Percebe-se assim que uma prova, ao 
final da unidade didática, é instrumento para verifi-

car tão somente noções conceituais; para avaliar 
conteúdos atitudinais e procedimentais é preciso 
analisar os estudantes de modo dinâmico, em uma 
avaliação de 360°, observando-os quando tomam par-

te ativa de atividades propostas ou quando interagem 

com os colegas.

Esse tipo de olhar avaliativo vai ao encontro do 

novo papel do professor, que precisa dar retorno 

constante aos alunos ao longo do desenvolvimento 

dos projetos, sendo imprescindível o cuidado para 
não cercear a criatividade e as manifestações indi-
viduais e coletivas deles. E esse papel é indispen-

sável, pois será instrumento de auxílio ao enrique-

cimento do repertório de conhecimento dos 

estudantes.

Considerando essa perspectiva, a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem baseado em 
projetos precisa diversificar-se, fazer uso de ins-

trumentos variados e aproximar-se de um proces-

so que favoreça o diálogo entre estudante e pro-

fessor.

Estrutura desta obra

O material impresso desta obra é composto do 
Livro do Estudante (com 6 projetos integradores) e 
deste Manual do Professor, com subsídios teóricos 
e metodológicos para o trabalho com projetos in-

tegradores no Ensino Médio. Além do material im-

presso, esta obra conta com o Material Digital do 
Professor. 

[...] os princípios se referem às mudanças que 

se produzem num fato, objeto ou situação em re-

lação a outros fatos, objetos ou situações e que 

normalmente descrevem relações de causa-efeito 

ou de correlação.

Em outras palavras, isso equivale a dizer que a 

aprendizagem baseada em projetos é capaz de reunir 
competências e habilidades úteis ao ser humano in-

tegral, fomentando-as e desenvolvendo-as.

Então, qual é o papel do professor? É o de atuar 
como um mediador, orientando os estudantes e co-

laborando com eles. Desse modo, muito mais do que 
meramente ministrar aulas, impor conceitos e trans-

mitir conteúdo de modo vertical, na aprendizagem 
baseada em projetos você incentiva o estudante a 
decidir como resolver problemas, fazendo com que 
saiba agir em questões do dia a dia dele, da vida real.

Nesse tipo de metodologia, a oportunidade de apre-

sentar o projeto depois de concluído é essencial para 
os estudantes: incentiva-se, assim, a comunicação, a 

liderança e, concomitantemente, a evolução global 
como estudantes, cidadãos e seres integrais capaci-

tados à interação em projetos seguintes.

Em tudo isso encontra-se um forte caráter de prepa-

ração para o mercado profissional, uma vez que apresen-

tações de projetos são comuns no mundo empresarial.

É importante observar ainda que essa metodologia, 
além de gerar níveis mais elaborados de comunicação 
interpessoal, promove o trabalho em equipe, tanto en-

tre os próprios estudantes quanto na relação entre 

estudantes e professor.

Graças a esse modo de atuar, a aprendizagem ba-

seada em projetos trabalha como um método de capa-

citação ativa, indicando a inclusão da atividade prática 

como ferramenta de ensino e aprendizagem, além de 

promover a formação de jovens com autonomia, proa-

tividade e curiosidade para a resolução de problemas.

Por tudo isso, o principal resultado que essa me-

todologia pode motivar é a maior preparação dos es-

tudantes para terem êxito nos âmbitos acadêmico, 
pessoal e profissional. Além disso, espera-se que es-

ses educandos, enquanto desenvolvem a criativida-

de e o pensamento crítico, venham a estar mais aptos 
a enfrentar os desafios de uma sociedade em que as 

habilidades interpessoais são cada vez mais exigidas.

Ainda de acordo com Zabala (1998, p. 42):
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Estrutura do Livro do Estudante 

e dos projetos

Esta obra é composta de 6 projetos integradores 

da área de Matemática e suas Tecnologias. Cada um 

dos projetos é organizado da maneira apresentada a 

seguir.

 ■ Abertura do projeto com questão geradora, boxe ex-

plicativo do tema integrador que rege o projeto e 

texto introdutório. Ao longo da obra propomos 4 te-

mas integradores (STEAM, Protagonismo juvenil,  

Midiaeducação e Mediação de conflitos), dos quais 

2 se repetem.

 ■ Com uma ou mais imagens que pretendem atrair o 

estudante ao que será desenvolvido no projeto, a 

abertura tem o objetivo de apresentar o problema 
real e significativo que será explorado. 
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Feiras de Ciências constituem ótimas oportunidades para 

divulgar trabalhos científicos e compartilhar experiências 

entre estudantes, professores, familiares e outras pessoas 

que venham a presenciar o evento. Durante o planejamento 

da Feira, a vivência entre os estudantes e a orientação do 

professor no processo de ensino e aprendizagem são fatores 

preponderantes para atingir os objetivos propostos.

A escola é o local que permite ao 

estudante pensar, trocar ideias, 

aprender e agir contribuindo para 

o próprio aprendizado e o apren-

dizado dos colegas. Portanto, é 

um dos lugares em que ele apren-

de a ser crítico, a ter consciência e 

a ter responsabilidades.

Um dos meios de os estudantes 

trocarem experiências é desenvol-

vendo uma feira de Ciências. Ela 

permite a representação do en-

tendimento deles como seres hu-

manos dentro do espaço escolar e 

da comunidade e das relações que 

desenvolvem com as pessoas. 

Além disso, a exposição de traba-

lhos criados pelos estudantes é 

uma maneira diferente de contex-

tualizar e expor ideias, tirando-os 

da rotina e fazendo com que exer-

citem a criatividade.

5
PROJETO

O QUE É STEAM?
STEAM é um movimento educacional centrado no estudante e focado 

em projetos que busca não simplesmente juntar, mas sim integrar as 

seguintes áreas: Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia 

(Engineering), Arte (Art) e Matemática (Mathematics/Applied mathematics). 

Na educação STEAM há a necessidade de criar, durante a investigação e a 

resolução de problemas, oportunidades de aprendizado para a vida, por 

meio do favorecimento do pensamento crítico, do diálogo, do aprendizado 

experimental, da colaboração e do processo criativo.

Como organizar e produzir trabalhos 
para uma feira de Ciências?

O QUE É STEAM?
STEAM é um movimento educacional centrado no estudante e focado 

em projetos que buscam integrar as seguintes áreas: Ciência (Science), 

Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Arte (Art) e Matemática 

(Mathematics/Applied mathematics). 

Na educação STEAM, há a necessidade de criar, durante a investigação e a 

resolução de problemas, oportunidades de aprendizado para a vida, por 

meio do favorecimento do pensamento crítico, do diálogo, do aprendizado 

experimental, da colaboração e do processo criativo.

STEAM

FEIRA DE CIÊNCIAS
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 ■ Na seção Como será o 

projeto? constam al-

gumas informações fi-
xas e obrigatórias em 
cada projeto cujo pro-

pósito é apresentar a 

organização do traba-

lho: Objetivos, Justifi-

cativa, Produto final, 

BNCC neste projeto, 

Planeje-se! e Portfólio. 

 ■ Nas etapas, propomos leituras e atividades que va-

lorizam a integração entre os campos de saber de 
diferentes áreas, com enfoque nos conteúdos mul-
timodais e na integração entre diversas linguagens. 

O boxe Você vai precisar de aparece no início das 
etapas, de modo recorrente em todos os projetos. 
Apresentamos nele uma lista com as tecnologias e 

os materiais necessários para desenvolver a etapa; 

mas essa lista pode e deve ser adaptada de acordo 

com a realidade ou com a preferência individual dos 

estudantes no decorrer dos projetos.

OBJETIVOS

  Compreender a importância e organizar uma feira de Ciên-

cias escolar.

 Compartilhar conhecimentos por meio de oficinas.

  Compreender e identificar os diferentes tipos de fenômenos 

físicos, químicos ou biológicos que acontecem com diferen-

tes alimentos.

  Conhecer procedimentos a serem utilizados na apresenta-

ção de um projeto de Feira de Ciências. 

  Conhecer a estrutura de uma receita culinária e estudar as fun-

ções científicas e as multifunções culinárias dos ingredientes.

  Representar funções dadas pelas associações entre as varia-

ções das medidas das grandezas envolvidas em uma receita 

culinária. 

  Organizar e participar de uma feira de Ciências gastronômica.

JUSTIFICATIVA

 PREPARAR E COZINHAR um alimento é uma atividade cotidiana cheia de significados. O “doce da vovó”, 

além de trazer boas recordações, pode ser uma receita familiar que foi transmitida de geração em geração ou 

uma receita regional que preserva as tradições de um povo ou de uma cultura. 

Atividades cotidianas, como preparar e cozinhar um alimento, envolvem uma série de conhecimentos popu-

lares e compreensões científicas que se relacionam e se complementam em uma rede de significados. Com-

preender essas atividades, bem como apresentar o estudo à comunidade escolar (estudantes, professores, 

demais funcionários que atuam na escola e familiares ou responsáveis pelos estudantes), é um modo de de-

senvolver um olhar amplo e crítico sobre elas. 

PRODUTO FINAL

  Organizar uma feira de Ciências gastronômica na escola.

PLANEJE-SE!

Veja como este projeto será desenvolvido.

 Etapa 1 – O que é uma feira de Ciências?

 Etapa 2 – Relações entre Gastronomia e Ciências

 Etapa 3 – Preparando o trabalho para a Feira de Ciências

 Etapa 4 – Elaborando uma receita

 Etapa 5 – A Feira de Ciências gastronômica da escola

 Avaliação

 PORTFÓLIO

Não se esqueça de usar 

o portfólio! Veja mais 

informações sobre ele 

na página 6.

COMO SERÁ O PROJETO?

Competências gerais: CG01, CG02, 

CG04, CG07, CG09, CG10.

Competências específicas de 

Matemática e suas Tecnologias: 

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03.

Habilidades de Matemática e 

suas Tecnologias: EM13MAT101, 

EM13MAT103, EM13MAT201, 

EM13MAT302, EM13MAT314.

Habilidades de outras áreas do 

conhecimento: EM13LGG104, 

EM13LGG603, EM13LGG701, 

EM13LGG703, EM13CNT206, 

EM13CNT207.

A BNCC NESTE PROJETO
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Quando necessário, indicamos também os passos 
de uma atividade procedimental no boxe Como 

fazer? de modo que os estudantes conheçam os 

procedimentos que serão propostos e se preparem 

para executá-los.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

 dispositivo eletrônico com acesso à internet;

 folha de papel, caderno ou software para registro;

 papelão, placa de EVA, papel-cartão ou espaço com terra ou areia;

 canetinha ou graveto;

  15 peças (tampinhas, sementes, bolinhas de gude, miçangas, entre 

outros), sendo 14 peças de um tipo e 1 peça diferente das demais.

1 O VALOR CULTURAL DOS JOGOS

 EXISTEM DIFERENTES tipos de jogo: jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, jogos de sorte, jogos que en-

volvem movimentos corporais, jogos virtuais e muitos outros. Alguns jogos são de grande valor cultural, pois 

refletem a maneira como uma sociedade vive, trabalha e se relaciona com o mundo. E muitos desses jogos 

são transmitidos socialmente de geração em geração.

Nesta primeira etapa do projeto, você vai estudar o valor cultural dos jogos e conhecer o jogo da onça e dos 

  Pesquisem se existe algum museu na cidade em que 

vocês moram ou em cidades próximas. Usem a plata-

forma Museusbr para encontrar um museu na região. 

  Procurem saber se o museu tem um site com os dias 

e os horários de funcionamento. Lembrem-se de que 

cada museu tem regras específicas de comportamen-

to: alguns não permitem fotografar o acervo ou entrar 

no espaço carregando alimentos, em outros há um 

limite de pessoas em cada grupo. Pesquisem se o mu-

COMO FAZER?

1.  Pesquisar um museu ou uma exposição na 

região onde você mora.

2.  Pesquisar os dias, os horários e outras 

informações a respeito da visitação ao museu.

3.  Elaborar um questionário para investigar 

mais o museu.

4.  Fazer a visita ao museu e registrar a experiência.

5.  Analisar as respostas do questionário.

Vamos conhecer um museu físico por meio de uma visita.

seu escolhido oferece visitas guiadas, pois essa é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre as pro-

duções artístico-culturais e científicas que fazem parte do acervo. Verifique também se é necessário pagar 

pelo ingresso e se há isenção desse eventual custo para estudantes e/ou grupos de estudantes. 

Elaborem um questionário com perguntas e informações interessantes que podem ser obtidas durante 

DADE
ATIVI
22

Não escreva  

no livro

de todo o país observando as indicações no mapa ou digitando o nome do município. A plataforma permite ainda 

que você atualize dados ou inclua informações sobre um museu que não esteja cadastrado.

Acesse a plataforma em: http://museus.cultura.gov.br/. Acesso em: 30 jan. 2020.

 ■ Analogamente, o boxe Portfólio aparece em algu-

mas atividades e ao final de cada etapa e deve ser 

usado pelos estudantes para os registros propos-

tos, que serão úteis na etapa final de consolidação 
do produto final.

 PORTFÓLIO

Um conflito escolar mal gerido pode ocorrer não só entre estudantes, mas também entre estudante 

e professor, entre professores ou entre os pais ou responsáveis e professores. Fora do ambiente 

escolar – como dentro de casa, no bairro da residência, no ambiente de trabalho e até mesmo em um 

estabelecimento comercial – vivenciamos muitas situações que podem ser conflituosas e, se mal geridas, 

transformam-se em um problema.

Para se preparar para a apresentação do produto final deste projeto, faça algumas anotações sobre as práticas 

de mediação que você conheceu nesta etapa e sobre atitudes e posturas corporais que podem ser benéficas 

durante um diálogo para resolver uma divergência. 

Você vai consultar esses registros ao se preparar para o debate, lembrando-se da maneira de agir para expor  

as reivindicações e garantir o entendimento dos ouvintes.
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 ■ Diversas atividades são sinalizadas com ícones que 
indicam a sugestão de trabalho em dupla, em grupo 

ou de maneira coletiva, com toda a turma. Pela na-

tureza do trabalho com projetos, a formação de gru-

pos se torna natural e promissora no intercâmbio de 
vivências, aprendizados e conhecimentos, bem co-

mo no processo de diálogo e cooperação entre os 

estudantes e de tomada de decisão por parte deles.

A pesquisa também é sinalizada em algumas ativi-
dades com o intuito de permitir uma preparação 

prévia e destacar as possibilidades de coleta e aná-

lise de informações e as oportunidades para emitir 
opiniões, fazer pro-

posições e construir 
argumentos. 

 ■ Em alguns momen-

tos recorremos ao 

boxe Um pouco mais 

de Matemática, que 

relaciona os conteú-

dos em estudo.

UM POUCO MAIS DE MATEMÁTICA

CONCEITOS MATEMÁTICOS

Os dados coletados em uma pesquisa são denominados variáreis. As variáveis podem ser classificadas em 

qualitativas ou quantitativas.

As variáveis qualitativas expressam propriedades ou atributos, como etnia, preferências musicais, opini-

ões e nível de escolarização. As variáveis quantitativas são indicadas por números: renda familiar, idade e 

número de moradores em uma casa, por exemplo.

Dependendo do tipo de variável, qualitativa ou quantitativa, há maneiras diferentes de organizar e sinte-

tizar os dados.

Para sintetizar dados de variáveis quantitativas, podemos utilizar as medidas de tendência central e as 

medidas de dispersão.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL DOS DADOS

A média, a mediana e a moda são medidas de tendência central, ou medidas de posição. Elas descrevem a 

tendência de agrupamento dos dados em torno de certos valores. Dessas 3, a média é a mais usual para re-

presentar um conjunto de dados. No entanto, ela pode ser facilmente influenciada por valores discrepantes.

Média aritmética é o quociente entre a soma dos n valores observados e a quantidade n de observações.

Indicamos a média por x .

 5 
1

 1 
2

 1» 1

x

x x

n

n
x

A mediana é utilizada para determinar o meio ou o centro de um conjunto de dados, ou seja, a quantidade  

de dados maiores do que ela é igual à quantidade de dados menores. Desse modo, a mediana é exatamente 

o valor de posição central (ou os 2 valores de posições centrais, se a quantidade de dados for par) do con-

junto de dados ordenados.

Assim, podemos dizer que, em uma lista de n números dispostos em ordem crescente: se n for ímpar, então 

a mediana é o termo central da lista de números; se n for par, então a mediana é a média aritmética dos 2 

termos centrais da lista.

Moda é o valor do elemento que aparece com maior frequência no conjunto de dados, ou seja, é o valor que 

mais se repete. Caso haja 2 ou mais valores com a mesma frequência, o conjunto de dados terá todos eles como 

moda.

MEDIDAS DE DISPERSÃO DOS DADOS

O máximo, o mínimo, a amplitude, a variância e o desvio-padrão são medidas de dispersão. Elas quantifi-

cam a variação dos dados observados.

Máximo é o maior valor do conjunto de dados e mínimo é o menor.

Amplitude é a diferença entre os valores máximo e mínimo.
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 ■ Em alguns momentos apresentamos também um 

Glossário com o significado de palavras ou termos 

que podem auxiliar o entendimento dos estudantes 

sobre o que está sendo apresentado.

 ■ Referências bibliográficas ou audiovisuais comen-

tadas são propostas ao longo das etapas dos pro-

jetos, de maneira diluída e pulverizada, e sempre 

que ocorre uma oportunidade de sugerir aos estu-

dantes um livro Para ler, um filme ou vídeo Para  

assistir, um site Para acessar ou um áudio ou  

podcast Para escutar.

atento para respeitar o tempo de fala de cada colega e ouvir com atenção.
É uma reportagem jornalística; exemplos de justifi cativa: apresenta comparações entre os dados dos estudantes 
brasileiros e a média dos países da OCDE e adjetiva alguns dos índices.

PARA ESCUTAR

Você já deve conhecer os podcasts. Além de 

assuntos diversos relacionados a cultura, jogos e 

entretenimento, também é possível se informar 

em podcasts jornalísticos.

Busque e escute um podcast jornalístico de 

seu interesse. Na próxima aula você pode 

compartilhar com os colegas o que achou da 

experiência e o que aprendeu com o áudio.

Podcasts são programas de áudio que podem ser 

ouvidos em dispositivos eletrônicos – como 

smartphone, tablet e computador –, em qualquer lugar 

e a qualquer momento.
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 ■ Por fim, a seção Avaliação encerra cada projeto 

integrador da obra, permitindo aos estudantes 

avaliar os processos do projeto – até mesmo para 

propor melhorias –, as próprias atitudes e as dos 

colegas, do professor e de outros envolvidos no 

projeto.

AVALIAÇÃO
 Registre qual é sua avaliação deste projeto. Para isso, reflita sobre as questões a seguir.

1. Você conhece bem o município em que mora? Sabe descrever fatores positivos e fatores negativos a respeito dele?

2. Você conhecia o conceito de densidade demográfica? Acredita que a densidade demográfica seja um dado rele-

vante para determinar a qualidade de vida dos habitantes de um município?

3. Do que você mais gostou e do que menos gostou ao realizar este projeto? Por quê?

4. Como este projeto o ajudou a ampliar seu conhecimento?

5. Se pudesse alterar a maneira de conduzir alguma etapa ou expandir o projeto, o que você faria? 

Registre qual é sua avaliação das atitudes que teve na execução deste projeto. Para isso, reflita sobre as 

questões a seguir. 

1. Você realizou todas as etapas do projeto?

2. Esteve engajado em buscar soluções para o problema da região onde mora?

3. Você tratou os colegas e o professor com respeito ao longo do projeto?

4. Colaborou para a realização do produto final?

Respostas pessoais.

Respostas pessoais.

Não escreva 

no livro

Trabalhar em equipe é uma habilidade que vai além dos 

projetos, pois você vai ter grupos de trabalho ao longo 

de toda a vida escolar e acadêmica, além de diferentes 

ambientes de trabalho que oportunizam essa experiência. 

Esteja sempre pronto a ouvir respeitosamente a opinião dos 

colegas e, sempre que expuser sua opinião, seja cordial e o 

mais claro possível, buscando diferentes linguagens para 

atender a diferentes tipos de interlocutores.

R
a
w

p
ix

e
l.
c
o

m
/S

h
u

tt
e

rs
to

ck

7373 

Material Digital do Professor:  
os videotutoriais

Os 6 videotutoriais que compõem o Material Digi-

tal do Professor desta obra complementam o mate-

rial impresso. Os videotutoriais fazem parte do grupo 

de gêneros textuais do tipo instrucional, ou seja, que 

objetivam orientar como fazer algo. Eles proporcio-

nam uma comunicação direta com o público-alvo 

(neste caso, os professores responsáveis pelos pro-

jetos) e constituem mais um recurso para auxiliar as 

decisões e as práticas em sala de aula, desenvolven-

do e assegurando o protagonismo dos estudantes.

Cada videotutorial, que corresponde a um projeto 

integrador do Livro do Estudante, apresenta um primei-

ro contato com os principais aspectos do projeto, como 

a abordagem teórico-metodológica utilizada, os obje-

tivos do projeto, a justificativa, as competências gerais 

da BNCC que são trabalhadas, as competências espe-

cíficas de Matemática e suas Tecnologias que são fa-

vorecidas, além de sugestões de procedimentos e es-

tratégias a serem aplicados em cada etapa do projeto. 

Leituras complementares

Os textos apresentados a seguir foram seleciona-
dos para complementar as informações e as sugestões 
que você vai encontrar nas orientações específicas de 

cada projeto. Boa leitura!

Leitura 1

Este primeiro texto trata de cultura digital, pensamen-
to computacional e mercado de trabalho e de como é 
possível abordar a linguagem algorítmica sem a neces-
sidade de computadores. Para aprofundar mais ainda 
seus conhecimentos e ler sobre maneiras significativas 
de trabalhar o pensamento computacional na escola, 
consulte o guia Programaê! Um guia para construção do 

pensamento computacional (Fundação Telefônica Vivo e 
Fundação Lemann, 2018). Disponível em: http://
fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/pdfs/
Guia_Final_06_09_2018.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020.

Pensamento computacional está em alta e não 

requer uso de computador

Entenda a importância de trabalhar esta 

competência na escola e baixe um guia com o passo 

a passo para integrá-la no currículo

Na década de 60, a corrida espacial travada na 

Guerra Fria culminou com a chegada dos americanos 

à Lua. Um grupo de mulheres negras e cientistas da 

Nasa foi fundamental para a conquista, já que 

calculava manualmente equações necessárias para que 

as viagens espaciais acontecessem. A história é retra-

tada no filme Estrelas além do tempo, lançado em 2016.

Com a missão de fazer o homem viajar pelo espaço, 

o grupo usava uma série de competências que passa-

vam pela reunião de informações, decomposição do 

problema em passos, reconhecimento de padrões e 

criação de algoritmos. Tais competências se asseme-

lham ao modo como o computador opera – o que 
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explica o apelido de “computadores humanos”, que as 

cientistas receberam.

Tais habilidades são cada vez mais valorizadas e 

embasam o que é conhecido como pensamento com-
putacional.

“O chamado pensamento computacional é uma dis-
tinta capacidade criativa, crítica e estratégica de usar os 

fundamentos da computação nas mais diversas áreas do 

conhecimento com a finalidade de identificar e resolver 

problemas de maneira individual ou colaborativa”, expli-
ca Christian Brackmann, professor do Instituto Federal 

Farroupilha (RS) e autor da tese de doutorado Desenvol-

vimento do pensamento computacional através de ativi-

dades desplugadas na Educação Básica. 

A educação para o século XXI pede pelo desenvolvi-
mento dessas competências, tanto que a Base Nacional 

Comum Curricular estabeleceu a cultura digital entre 

as dez competências gerais para a Educação Básica.

De acordo com o texto oficial, o pensamento com-
putacional está inserido nesse quesito e “envolve as ca-
pacidades de compreender, analisar, definir, modelar, 

resolver, comparar e automatizar problemas e suas so-
luções, de forma metódica e sistemática, por meio do 

desenvolvimento de algoritmos”.

Lúcia Dellognello, diretora presidente do Centro de 
inovação para a educação brasileira (Cieb), declarou 
[...] que ao reforçar o compromisso de trabalhar a cul-
tura digital na Educação Básica, o Brasil se igualou aos 

países mais avançados no uso de tecnologia e educa-
ção do mundo.

“O pensamento computacional tem sido conside-
rado como um dos pilares fundamentais do intelecto 

humano, junto à leitura, escrita e aritmética. Isso por-
que ele também é aplicado para descrever, explicar e 

modelar o universo e seus processos complexos”, diz 

Lúcia.

Como funciona?

Ao contrário do que o nome pode sugerir, pensa-
mento computacional não requer o uso de um compu-
tador. A ideia está relacionada a desenvolver uma nova 

e criativa forma de pensar em que professores, crian-
ças e adolescentes aprendam a levantar problemas e 

buscar soluções a partir de uma sequência de passos 

e processos e usando o raciocínio crítico e lógico.

Assim, o pensamento computacional envolve:

 • abstração: filtragem e classificação de dados para 

resolução de problemas;

 • algoritmos: construção de orientações claras para 

a resolução de problemas;

 • decomposição: divisão de problemas complexos 

em partes menores para facilitar a solução;

 • reconhecimento de padrões: identificação de pa-

drões entre os problemas levantados.

“Programação e pensamento computacional são 

citados em dez de dez listas de habilidades essenciais 

para o futuro do trabalho”, diz Luciano Meira, profes-

sor na Universidade Federal de Pernambuco e colabo-

rador do Cesar (Centro de estudos e sistemas avança-

dos de Recife).

O mundo de transformação digital em que vivemos 

exige cada vez mais que os seres humanos estejam 

bem apropriados das linguagens e ferramentas da cul-

tura digital. Assim, os benefícios da aquisição dessa 

habilidade incluem melhor compreensão dos fenôme-

nos do mundo e da transversalidade de áreas do co-

nhecimento, auxílio na alfabetização digital e o pre-

paro para trabalhar com profissões que ainda nem 

sequer surgiram.

O pensamento computacional na escola

Mas como falar de cultura digital se minha escola 

não tem infraestrutura e conectividade?  Segundo Lú-

cia Dellognello, muitas habilidades podem ser traba-

lhadas com atividades desplugadas, ou seja, que não 

precisam necessariamente de computador para que 

os alunos entendam os fundamentos da tecnologia. 

“Trabalhar com reconhecimento de padrões na Edu-

cação Infantil, por exemplo, pode ser feito através de 

uma atividade com blocos de madeira coloridos”.

De acordo com levantamento do Programaê – uma 

iniciativa da Fundação Telefônica Vivo em parceria 

com a Fundação Lemann para aproximar jovens de 

escolas públicas e educadores da programação –, al-

gumas tendências podem ser identificadas em currí-

culos que envolvem o pensamento computacional.

Entre elas está o foco em trabalho em equipe, em-

preendedorismo e protagonismo do aluno, instalação 

de redes e práticas colaborativas, além da articulação 

de diversos componentes curriculares em atividades 

que trazem impacto positivo na escola ou na vida dos 

estudantes.

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA. Pensamento computacional está em 

alta e não requer uso de computador. 31 de maio de 2019. 
Disponível em: http://fundacaotelefonica.org.br/educacao-do-

seculo-xxi/pensamento-computacional-esta-em-alta-e-nao-

requer-uso-de-computador/.  

Acesso em: 15 jan. 2020.
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Projetos de vida, escola e trabalho

Além da tendência do jovem em se defrontar com 
a pergunta “Quem sou eu?”, é muito comum também 
indagarem: “Para onde vou?”; “Qual rumo devo dar à 
minha vida?”. Questões cruciais que remetem à ideia 
de projeto de vida, um tema muito importante a ser 
considerado na relação da juventude com a escola.

O projeto é o que vai nos permitir fugir aos deter-
minismos e improvisos [...]. Os desejos e as fantasias 
que lhe dão substância são transformados em objeti-
vos passíveis de serem perseguidos, representando, 
assim, uma orientação, um rumo de vida. Isso signifi-
ca que o projeto é inerente à condição humana. Assim 
sendo, todos temos projetos e é isso que diferencia as 
condutas humanas dos comportamentos de outros 
animais, de natureza instintiva e repetitiva, porque a 
capacidade de projetar a existência no amanhã é pró-
pria do humano.

É na juventude, no entanto, que esse processo co-
meça a mostrar-se de forma mais complexa. As de-
mandas são outras e as decisões, muitas vezes, preci-
sam ser tomadas de forma individual e autônoma. [...] 
Ou seja, a juventude, especialmente, a adolescência, é 
quando o sujeito começa a se perguntar que rumo to-
mar na vida. Todas essas são dimensões importantes 
e devem ser contempladas quando se discute projetos 
de vida.

Obviamente esse não é um processo linear ou or-
ganizado e sistematizado tal como os projetos de ou-
tras áreas, um projeto arquitetônico, por exemplo. [...] 
Dependem do contexto socioeconômico-cultural con-
creto no qual cada jovem se encontra inserido e que 
circunscreve suas possibilidades de realizar experiên-
cias e perseguir objetivos.

Os projetos podem ser individuais e/ou coletivos; 
mais amplos ou restritos, com elaborações em curto 
ou médio prazo. São dinâmicos e, de certa forma, “zi-
guezagueantes”. Podem mudar de acordo com as cir-
cunstâncias, os valores vigentes em determinados mo-
mentos da vida, as interações sociais, os contextos e 
até com os suportes materiais e simbólicos com os 
quais contam. É muito comum jovens aderirem a de-
terminadas posturas político-ideológicas que marcam 
determinado tempo ou sociedade ou ainda realizarem 
escolhas profissionais baseadas nas profissões que são 
valorizadas no grupo familiar ou aquelas mais presti-
giadas na sociedade em que vivem.

Um projeto de vida tende a se realizar na junção de 
duas variáveis. A primeira delas diz respeito à identi-
dade, ou seja, quanto mais o jovem se conhece, 

experimenta as suas potencialidades individuais, des-
cobre o seu gosto, aquilo que sente prazer em fazer, 
maior será a sua capacidade de elaborar o seu projeto. 
Será que no cotidiano da escola os jovens estudantes 
estão sendo estimulados a conhecerem as suas poten-
cialidades?

Outra variável que interfere na elaboração do pro-
jeto de vida é o conhecimento da realidade.

Quanto mais o jovem conhece a realidade em que se 
insere, compreende o funcionamento da estrutura so-
cial com seus mecanismos de inclusão e exclusão e tem 
consciência dos limites e das possibilidades abertas pe-
lo sistema na área em que queira atuar, maiores serão 
as suas possibilidades de elaborar e de implementar o 
seu projeto. As duas variáveis demandam espaços e 
tempos de experimentação e uma ação educativa que 
as possa orientar.

A elaboração de um projeto de vida é fruto de um 
processo de aprendizagem, no qual o maior desafio é 
aprender a escolher. Na sociedade contemporânea, 
somos chamados a escolher, a decidir continuamente, 
fazendo desta ação uma condição para a sobrevivên-
cia social.

A escolha também é objeto de aprendizagem: 
aprendemos a escolher e a nos responsabilizar pelas 
nossas escolhas. Um e outro se aprendem fazendo, er-
rando, refletindo sobre os erros.

Essas são condições para a formação de sujeitos 
autônomos. Cabe, então, perguntar: será que os jovens 
estudantes estão tendo oportunidade de exercitar, de 
aprender a escolher no cotidiano escolar? Quais os 
espaços e tempos que vêm estimulando a formação 
de jovens autônomos?

Mas temos de ter claro que os projetos não devem 
ser considerados apenas na perspectiva futura, mas 
na relação que esse futuro almejado guarda com o pre-
sente vivido e com o passado [...].

[...] É importante que nós, profissionais da educação, 
tenhamos em mente um aspecto essencial desta catego-
ria: o caráter indelegável e intransferível da ação proje-
tada. [...] O entendimento dessa dimensão é fundamental, 
sobretudo no tangente aos projetos de vida, no sentido 
de que, por exemplo, os pais não podem (ou pelo menos 
não deveriam) projetar pelos filhos. Assim como a esco-
la e seus professores não podem (ou não deveriam) que-
rer que os estudantes cumpram projetos da instituição 
que ignorem os próprios projetos traçados pelos jovens 
para suas vidas. Por isso, é muito importante estimular 
neles a capacidade de projetar e acreditar nos seus 

Leitura 2

Este primeiro texto trata da temática projetos de vida, bem como de escola e trabalho, ou seja, das múltiplas 

maneiras de o jovem participar socialmente no mundo. Mais do que uma faixa etária, a juventude constitui uma 

fase relevante da vida na qual os jovens se descobrem como sujeitos sociais.
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sonhos e desejos e também contribuir para que desen-

volvam as capacidades para realizá-los.

Afinal, mesmo que os jovens estudantes não saibam 

exatamente verbalizar sobre seus projetos, o que eles 

e elas nos dizem, de uma forma ou de outra, é que al-

mejam “ser alguém na vida”. Em outras palavras, de-

monstram de diferentes formas a busca em encontrar 

um lugar para si no futuro. Lugar este que já se apro-

xima quando o projetamos com consciência. Nós, 

professores e professoras, podemos ser parceiros e 

coconstrutores desses projetos para o futuro dos jo-

vens e das jovens estudantes. Um caminho para isso 

é proporcionar chances para que os estudantes falem 

de si e de seus projetos.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 

Básica. Formação de professores do Ensino Médio, etapa I – 

caderno II: o jovem como sujeito do Ensino Médio. 

Organizadores: Paulo Carrano, Juarez Dayrell. Curitiba: UFPR/

Setor de Educação, 2013. p. 30-34.

Inferência na leitura

Inferência é o resultado de um processo cognitivo 

por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. 

No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir [...] a gra-

vidade de um acidente de trânsito pelo estado dos veí-

culos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu 

aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de 

um raciocínio, uma expectativa, fundamentada em um 

indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, fun-

damentando-se em uma observação ou em uma pro-

posição são estabelecidas algumas relações – eviden-

tes ou prováveis – e chega-se a uma conclusão 

decorrente do que se captou ou julgou.

A concepção de que a inferência representa uma 

ligação entre duas ideias é assumida desde a Anti-

guidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” 

e designa o fato de duas proposições se interligarem, 

sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a 

consequente. Inferir é uma atividade associativa que 

pressupõe uma ordem, uma sequência entre as pro-

posições.

Na leitura de um texto, o resultado da compreen-

são depende da qualidade das inferências geradas. Os 

textos possuem informações explícitas e implícitas; 

existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor 

infere ao associar as informações explícitas aos seus 

conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido 

para o que está, de algum modo, informado pelo texto 

ou através dele. A informação fornecida direta ou in-

diretamente é uma pista que ativa uma operação de 

construção de sentido. Portanto, ao contrário do que 

muitos acreditam, a inferência não está no texto, mas 

na leitura, e vai sendo construída à medida que leito-

res vão interagindo com a escrita.

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados 

na memória dos indivíduos têm relação direta com a 

capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de 

informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 

compreender um texto. Assim, os conhecimentos ad-

quiridos, as experiências vividas, tudo o que está re-

gistrado em sua mente contribui para o preenchimen-

to das lacunas textuais.

Considerando que nem sempre a inferência gerada 

conduz a uma compreensão adequada, uma vez que 

são muitos os elementos envolvidos nessa complexa 

rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas 

de se lidar com as informações, é importante na alfa-

betização a mediação do professor. Promover a ante-

cipação ou predição de informações, acionar conheci-

mentos prévios, verificar hipóteses são algumas das 

estratégias que ele pode ensinar os alunos a realizarem 

para que eles tenham boa compreensão leitora. O cer-

to é que o processo inferencial ocorre com grande di-

namismo e conduz o leitor a organizar constantemen-

te as informações para processar e compreender o que 

lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estra-

tégias que conduzem à explicitação dos implícitos, ao 

preenchimento de lacunas com informações que emer-

gem com base em pistas textuais associadas ao conhe-

cimento de mundo que tais pistas requisitam e, além 

disso, à exclusão ou confirmação de hipóteses cuja per-

tinência depende de comprovação. A informação infe-

rida não está no texto, mas só pode ser acessada por 

meio dele.

DELL’ISOLA, Regina L. Péret. Inferência na leitura. Disponível 

em: http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/

verbetes/inferencia-na-leitura.  

Acesso em: 15 jan. 2020.

Leitura 3

Este texto apresenta o processo inferencial desenvolvido na leitura de um texto e na associação com as vi-

vências e com os conhecimentos prévios, e que culmina no estabelecimento de conclusões.
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Leitura 4

Este texto aborda a importância da integração entre áreas do conhecimento, premissa que norteia o trabalho 

com projetos integradores.

A articulação entre as áreas

A articulação entre as áreas é uma clara sinaliza-

ção para o projeto pedagógico da escola. Envolve uma 
sintonia de tratamentos metodológicos e, no presente 
caso, pressupõe a composição do aprendizado de co-

nhecimentos disciplinares com o desenvolvimento de 
competências gerais. Só em parte essa integração de me-

tas formativas exige, para sua realização, projetos inter-

disciplinares, concentrados em determinados períodos, 
nos quais diferentes disciplinas tratem ao mesmo tem-

po de temas afins. Mais importante do que isso é o es-

tabelecimento de metas comuns envolvendo cada uma 
das disciplinas de todas as áreas, a serviço do desenvol-
vimento humano dos alunos e também dos professores.

De forma consciente e clara, disciplinas da área de 
linguagens e códigos devem também tratar de temáti-
cas científicas e humanísticas, assim como disciplinas 
da área científica e matemática, ou da humanista, de-

vem também desenvolver o domínio de linguagens. Ex-

plicitamente, disciplinas da área de linguagens e códi-
gos e da área de ciências da natureza e matemática 
devem também tratar de aspectos histórico-geográficos 

e culturais, ingredientes da área humanista, e, vice-ver-

sa, as ciências humanas devem também tratar de as-

pectos científico-tecnológicos e das linguagens.

Não se cogita em descaracterizar as disciplinas, 
confundindo-as todas em práticas comuns ou indis-

tintas; o que interessa é promover uma ação concen-

trada do seu conjunto e também de cada uma delas a 
serviço do desenvolvimento de competências gerais 
que dependem do conhecimento disciplinar.

[...]

2. Uma aula de Língua Portuguesa, disciplina que in-

tegra a área de Linguagens e Códigos, ao tratar dos gê-

neros narrativos ou descritivos, pode fazer uso de relatos 
de fatos históricos, processos sociais ou descrições de 
experimentos científicos. Na realidade, textos dessa na-

tureza são hoje encontráveis em jornais diários e em pu-

blicações semanais, lado a lado com a crônica política ou 
policial. Da mesma forma, ao tratar dos gêneros literá-

rios, pode trazer a discussão de modelos explicativos, de 
análises críticas e de hipóteses de relações causais, do 
contexto das ciências humanas ou das ciências naturais, 
com facilidade encontrados no material didático das dis-

ciplinas da área de Ciências Humanas ou da área de Ciên-

cias da Natureza e Matemática. Especificamente na 

relação com a Matemática, seria próprio do ensino da 

língua o exercício de analisar a transcrição de um pro-

blema real, de sentido financeiro, tecnológico ou social, 
originalmente formulado em linguagem cotidiana, para 
uma linguagem algébrica. É crescente, aliás, o número 
de atividades humanas em que essas transcrições entre 
linguagens são essenciais como, por exemplo, a utiliza-

ção de indicadores numéricos e expressões gráficas, de 
estatísticas sociais ou de dados econômicos, para subsi-
diar análises e comentários de natureza política.

3. Na Matemática e nas Ciências, é rotineiro o uso 

da língua, em textos regulares, combinada com gráfi-
cos cartesianos e outras formas de representação, as-

sim como códigos matemáticos e científicos se com-

binam às palavras do vernáculo, nos textos de 
economia. Nos teclados dos computadores, como o 
que está sendo utilizado para redigir este texto, pode-

-se digitar o símbolo de porcentagem, “%”, os sinais de 

maior, “>”, de menor, “<”, ou de mais, “1”, respectiva-

mente nas mesmas teclas acionadas para se escrever 
o número cinco, “5”, o ponto “.”, a vírgula “,” e a igual-

dade “5”. A Matemática, com seu ostensivo caráter de 

linguagem que se soma a seu caráter científico, faci-
lita essa integração com as demais linguagens.

[...]

Os exemplos tratados procuram ilustrar a possibili-
dade de uma disciplina de uma área poder tratar, com 
contexto e interdisciplinaridade, de um tema que lhe é 
próprio, sem a necessidade de, no mesmo período, ou-

tras disciplinas estarem tratando dos mesmos temas. 
Isso não significa que tais projetos coletivos não possam 
ser desenvolvidos, nem que cada professor deva ser dei-
xado isolado, na procura e no desenvolvimento de temas 
como os acima exemplificados. Além do esforço de qua-

lificação docente, para facilitar ou mesmo possibilitar 
tais desenvolvimentos, é importante uma atitude cole-

tiva dos professores e da comunidade, estimulada e 
apoiada pela direção escolar, no sentido de se elaborar 
e desenvolver um projeto pedagógico de escola no qual 
os objetivos educacionais, entre os quais o de promoção 
de competências humanas mais amplas, estejam tradu-

zidos em práticas formativas de cada uma das discipli-
nas e de seu conjunto.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 

Fundamental. PCN1 Ensino Médio: orientações educacionais 
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, 

DF: Ministério da Educação, 1999. p. 16-19.
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Palestra Magna – Cultura de Paz e Pedagogia da 

Sobrevivência

Ubiratan D’Ambrosio*

Escolhi como tema para minha fala uma introdu-

ção à mesa que se seguirá, na qual vai-se falar de Cul-

tura de Paz e Pedagogia da Sobrevivência – sem paz, 

não pode haver sobrevivência. E sobrevivência com 
dignidade é o ponto fundamental que quero destacar.

Começo com uma inspiração do Grupo Pugwash, 
uma organização [internacional] denominada Pugwash 

Conferences on Science and World Affairs, cujo objetivo 
é reunir, em todo o mundo, cientistas, estudiosos e fi-
guras públicas influentes que visam à redução do ris-

co de conflitos armados e à cooperação e à busca de 
soluções para problemas globais. [...] Este grupo foi 

criado em um momento crítico da história da huma-

nidade, no qual o foco era o perigo de um confronto 
nuclear entre os dois grandes blocos liderados pelos 
Estados Unidos e pela União Soviética, o que resulta-

ria no extermínio da civilização. Em 1955, Bertrand 

Russell e Albert Einstein lançaram o Manifesto Russell- 

Einstein, imediatamente adotado por um grupo de 
cientistas de vários países, todos detentores do Prêmio 
Nobel. Apesar de ter sido motivado pela Guerra Fria, 
pela possibilidade de um conflito nuclear, o Manifesto 

Russell-Einstein sintetiza uma filosofia de sobrevivên-

cia. O chamado Movimento Pugwash tornou-se uma 

liderança na luta pela paz. Fui convidado a tornar-me 

um membro do grupo em 1978. Destaco uma parte 

do Manifesto Pugwash que é um apelo ao bom-senso, 

traduzindo aquilo que estamos tentando fazer aqui 
hoje:

Perante nós se apresenta a possibilidade de um pro-

gresso contínuo em direção à felicidade, conhecimento e 

sabedoria, se assim escolhermos. Mas será que devemos 

escolher a morte, simplesmente porque somos incapazes 

de resolver nossos conflitos? Como seres humanos apela-

mos aos seres humanos: lembrem-se de sua humanidade 

e esqueçam o resto. Se vocês podem fazer isso, o caminho 

está aberto para um novo paraíso; se não forem capazes, 

perante vocês se apresenta o risco da morte universal. 

[...]

O paradoxo da civilização moderna

A civilização moderna é paradoxal. E esse paradoxo 
ganha grande intensidade a partir do século XVII, quan-

do se consolida um sistema de conhecimento criado 

como o que se convenciona chamar ciência moderna, 
ancorado em um conceito de certeza e de verdade. Te-

mos “certeza” daquilo que fazemos, pois resulta da ver-

dade; temos “certeza” dos resultados de nossas ações, 
pois são apoiadas nos preceitos científicos. A ciência 
moderna julga-se infalível: tudo pode ser feito, há uma 

capacidade inimaginável de agir sobre o planeta e so-

bre a vida, interferindo e criando. Hoje, praticamente 
qualquer órgão do nosso corpo pode ser substituído. 
De certo modo, a vida pode ser continuada permanen-

temente, chegando a uma situação em que uma pilha 
adequadamente utilizada pode fazer funcionar órgãos 
artificiais que substituem os nossos órgãos naturais. 
Vamos até a Lua, estamos a caminho de Marte e de ou-

tros planetas. Mas, ao mesmo tempo, há uma total in-

capacidade de manter os elementos básicos de susten-

tabilidade da vida em nosso planeta, há incapacidade 
de convívio entre membros da espécie. É paradoxal que 
façamos coisas tão maravilhosas, surpreendentes, e se-

jamos incapazes de uma convivência mínima em nossa 
família, em nossos bairros, em nossa cidade, em nossa 
comunidade, isto é, parece ser impossível viver em paz 
– e sem paz, não há possibilidade de continuarmos vi-

vos. É uma questão de sustentabilidade.

Respeito, solidariedade e cooperação

Jamais houve, como agora, uma ameaça à sobrevi-
vência da humanidade. Paradoxalmente, a ciência mo-

derna e a maravilha tecnológica que daí resultou for-

necem os instrumentos materiais (armas, bombas, 

equipamentos e tecnologia) que ameaçam a sustenta-

bilidade da vida no planeta; e os instrumentos intelec-

tuais (ideologias, filosofias, ideias, partidarismos) que 

podem causar o extermínio da vida no planeta. O que 
nos dá uma grande esperança é que essa formidável 
ciência moderna e a tecnologia podem nos dar os ele-

mentos necessários para que o planeta seja habitado 
por uma humanidade feliz, provida de uma ética maior 
de respeito, de solidariedade e de cooperação, elemen-

tos necessários para evitar o extermínio da civilização 
no planeta. Respeito, solidariedade e cooperação são os 
ingredientes que podem fazer com que nosso sonho de 
uma humanidade feliz se concretize.

[...]

Dimensões da Cultura de Paz

A Cultura de Paz deve contemplar a paz total, isto 
é, paz nas suas várias dimensões: paz individual, paz 
social, paz ambiental, paz militar. 

Leitura 5

O texto a seguir apresenta trechos da palestra de abertura do Fórum Internacional Cultura de Paz e Pedagogia da 

Convivência no dia 26 de abril de 2008, em São Paulo.

* Ubiratan D’Ambrosio, professor Emérito na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e atualmente professor do Programa de 

Pós-Graduação em História da Ciência, na PUC-SP; professor credenciado nos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Geociências 

e Ciências Exatas da Unesp-Rio Claro e da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Foi Membro do Conselho da Pugwash 

Conferences on Science and World Affairs. É, acima de tudo, um historiador e filósofo da Educação, criador da Etnomatemática, que conferiu 
às culturas tradicionais não europeias um valor e uma respeitabilidade nunca antes reconhecidos.
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Paz individual, ou paz interior, significa o indivíduo 

em paz consigo mesmo: o indivíduo pode deitar-se, 
pôr a cabeça em um travesseiro e dormir tranquilo, 

não precisando recorrer a drogas como caminho para 

escapar da realidade de suas ações, da frustração de 

desejos e ambições não realizadas, e da realidade ex-
terior de brutalidade. A paz social resulta do reconhe-
cimento de que o outro indivíduo tem necessidades, 

ambições, vontades, e que deve ser respeitado; e da 

solidariedade com este indivíduo na satisfação de suas 

necessidades e vontades possíveis.

A paz social é fundamental, mas é óbvio que sem o 

ambiente, sem a natureza, sem ar, sem água, sem alimen-
tação não há sobrevivência. Necessitamos também de 

uma paz com o ambiente, não podemos viver em conflito 

com o ambiente. Não é necessário elaborar muito para 

concluir que sem um ambiente sadio não pode haver con-
tinuidade da espécie. Por fim, consideramos a paz no sen-
tido militar, que vem sendo violada desde a Antiguidade 

e que provoca a ruptura da paz individual, da paz social 

e da paz ambiental. Se não contemplarmos a questão da 

paz na sua multidimensionalidade, estaremos nos iludin-
do, e este é um ponto fundamental. 

Sem paz não haverá sobrevivência. Educar para a paz 

é educar para a sobrevivência da civilização deste plane-
ta, da humanidade, da espécie – mas a sobrevivência de 
todos com dignidade. Este é um ponto crucial: a digni-
dade de o indivíduo ser o que ele é, de poder aderir a um 

sistema de conhecimentos, de conhecer suas raízes, suas 

relações históricas, emocionais, sua religião, sua espiri-
tualidade. Um indivíduo é diferente do outro, não há co-
mo negar que nós todos somos diferentes. Preservar es-
sa diferença é algo fundamental para que a gente possa 

falar em uma sobrevivência com dignidade.

Conflito não pode se transformar em confronto

Conflito é o estado provocado por reações distintas, 

pois os indivíduos são diferentes, e reagem diferente-
mente a estímulos da mesma realidade. Exemplo: um 

indivíduo que é vidente vê a realidade de uma forma, 

enquanto outro que não tem visão vê essa mesma rea-
lidade de forma diversa. A realidade é a mesma, mas 

cada um vê essa realidade diferentemente, recebe as 

informações dessa realidade de maneira distinta. Mui-
tas vezes, o fato de a realidade ser vista diferentemen-
te provoca ideias, julgamentos, interesses, opiniões 

diferentes. Maneiras diferentes de ver, sentir, reco-
nhecer a realidade podem resultar em ideias, julga-
mentos e ações conflitantes. Todas as relações huma-
nas trazem intrínsecas a elas um conflito. Mas o 
conflito não pode se transformar em confronto. Pode-
mos conviver com conflitos conceituais e de ideias, de 

interesses, de julgamento, de opiniões, mas o confron-
to destrói.

Confronto é choque, é enfrentamento, é guerra, 

com o objetivo de subordinar e mesmo eliminar uma 

das partes em conflito. A eliminação do outro, do di-
ferente acabaria com o conflito. Por exemplo, os con-
frontos entre torcidas de times de futebol seria resol-
vido facilmente se houvesse apenas um time. Mas não 
haveria mais jogo. Pode-se resolver qualquer conflito 
eliminando o outro, penalizando-o de maneira desen-
corajadora ou transformando-o, o que equivale a eli-
miná-lo. É urgente e prioritário evitar que o conflito 
gere confronto, mas não recorrendo à eliminação de 

uma das partes conflitantes, e sim a partir do que de-
nominamos resolução pacífica de conflitos. Este é o 

caminho para a paz, que pode evitar a recorrência do 

confronto.

Não haver mais conflito no futebol porque só há um 

time; não haver mais conflito religioso, porque todos 

adotam a mesma religião; não haver mais conflito na 

ciência, porque todos seguem o mesmo tipo de conhe-
cimento científico; não haver mais conflito filosófico, 

porque todos estão seguindo a mesma filosofia. Tudo 

isso significa a negação do conceito de ser humano, 

com vontade própria e criatividade.

Acredito que lutar pela paz e pela sobrevivência só 

faz sentido se preservarmos a dignidade do ser huma-
no, com base na convivência entre os diferentes, não 

na homogeneização da espécie. Como diz Lois Lowry, 
“Não se trata de acabar com o conflito, pois isso pode 

representar a homogeneização da civilização.” Deve-
mos ser capazes de conviver com aquele que é do outro 

time, que é do outro sexo, que é da outra cor, que fala 

outra língua, que segue outra religião. A força da con-
vivência entre diferentes é aquilo que chamamos dig-
nidade do ser humano, cada um mantendo-se como é, 
sendo o que é.

Educar para a paz

Trata-se de educar para a paz e a sobrevivência, ba-
seadas na convivência entre diferentes. Esse é o nosso 

grande desafio. Na Educação para a Paz e para a So-
brevivência é de fundamental importância o ensino 

de História. A História nos mostra que, muitas vezes, 

mesmo acordos e tratados de paz assinados não con-
seguem resolver os conflitos, geralmente postergam 

o confronto, que retorna com mais violência. [...]

Educação é a chave para abrirmos a porta que nos 

conduz a uma realidade de paz. A Década da Paz repre-
sentou a grande oportunidade para assumirmos nossa 

responsabilidade mútua na Educação para a Paz. Sejam 

empresários, cientistas, pesquisadores, o que for, so-
mos todos educadores!

CULTURA de Paz: da reflexão à ação; balanço da Década 
Internacional da Promoção da Cultura de Paz e Não Violência 

em Benefício das Crianças do Mundo. Brasília, DF: Unesco;  
São Paulo: Associação Palas Athena, 2010. p. 46-50.
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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

 PROJETO 1  STEAM

Fábrica de jogos

Como criar na escola um ambiente 

que possa receber e entreter pessoas 

com jogos para todas as idades?

O tema integrador STEAM propõe a integração entre 
as áreas de Ciência (Science), Tecnologia (Technology), 
Engenharia (Engineering), Arte (Art) e Matemática  
(Mathematics/Applied Mathematics) de maneira inter-
-relacionada e interdisciplinar. Esse tema está vincu-
lado à necessidade de criar algo para resolver um pro-
blema ou para melhorar uma situação da sociedade e, 
nesse sentido, propomos neste projeto a prototipação 
e a criação de jogos e a escolha de um espaço escolar 
que permita o contato da comunidade escolar com jo-
gos para todas as faixas etárias. 

No campo histórico e científico, incentivamos os es-
tudantes a conhecer, preservar e divulgar a história de 
jogos, observando os contextos nos quais estavam in-
seridos e entendendo a maneira de o ser humano ser e 
estar presente no mundo em determinado momento. Os 
estudantes devem entender também que atividades com 
jogos nem sempre foram específicas de crianças ou de 
adultos, mas de todo o grupo social no qual ocorriam as 
interações, a socialização, a aprendizagem dos costu-
mes e as práticas religiosas e educacionais.

Ao explicar determinadas situações que ocorrem 
em um jogo utilizando argumentação lógica e compa-
rando-a com demonstrações matemáticas, e ao pen-
sar em maneiras eficientes de registros de partidas, 
estamos favorecendo a análise de estratégias e de-
senvolvendo a capacidade de argumentação com ba-
se em fatos e registros. Com isso, adentramos carac-
terísticas da própria área de Matemática e, em 
seguida, do uso de diferentes tecnologias ao propor a 
inferência de jogadas e a criação de registros e de al-
goritmos das jogadas.

A aplicação da Engenharia é enfatizada nos proces-
sos que envolvem os protótipos e os modelos de jogos, 
que são e devem ser continuamente construídos, 
adaptados e melhorados ao longo do projeto.

O planejamento e a construção de um jogo é uma 
arte, e vivenciar essa construção é uma maneira de 
compreender e valorizar as diferentes manifestações 
artísticas e culturais e colocar as próprias ideias em 

expressões artísticas e de design, o que se relaciona 
com a competência específica 6 (CELGG06) e a habi-
lidade EM13LGG603 da BNCC de Linguagens e suas 

Tecnologias.

Quanto aos Temas Contemporâneos Transversais 
(TCTs), este projeto prioriza os temas diversidade cultu-

ral e educação para valorização do multiculturalismo nas 

matrizes históricas e culturais brasileiras. O primeiro tex-
to da etapa 1 do projeto explana sobre a importância cul-
tural que os jogos tiveram ao longo da história e em di-
ferentes culturas. Ao longo do projeto, os jogos 
apresentados são exemplos de criações culturais de so-
ciedades e épocas distintas. A reportagem sobre o jogo 
criado por indígenas brasileiros reforça a importância de 
conhecermos as diversas culturas do país.

O tema vida familiar e social também é abordado do 

ponto de vista de que os jogos fazem parte desse con-
texto, como mostra o primeiro texto da etapa 1. O te-
ma direitos da criança e do adolescente também per-
meia o projeto no sentido de que todo jovem tem o 
direito ao brincar.

Objetivos

 ■ Estudar o valor cultural dos jogos e opinar sobre ele. 
 ■ Pesquisar a história de alguns jogos.
 ■ Planejar e construir protótipos de jogos.
 ■ Redigir manuais e fazer adaptações nas regras de 

jogos.
 ■ Elaborar e escrever demonstrações.
 ■ Compreender e calcular a probabilidade relaciona-

da ao fator sorte de jogos.
 ■ Divulgar para a comunidade escolar o jogo que foi 

construído e os jogos de diferentes povos e culturas.

Justificativa

Os jogos são uma invenção humana, fruto de inten-
cionalidade e curiosidade intelectual. As relações entre 
as pessoas, o jeito de viver, o modo de pensar e agir são 
elementos que podem ser transmitidos socialmente, de 
geração em geração, por meio de um jogo. É comum os 
jogos e as brincadeiras refletirem a maneira como as pes-
soas vivem, trabalham e se relacionam com o mundo. 
Nesse sentido, estudar e conhecer a história de jogos de 
diferentes povos e culturas é propiciar melhor compreen-
são da existência e das relações humanas.

218

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto1_218a235_MPE.indd   218PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto1_218a235_MPE.indd   218 2/21/20   5:28 PM2/21/20   5:28 PM



O planejamento e a construção de um jogo é uma arte, não existem fórmulas prontas e fechadas. Essa experiência 
permite o conhecimento completo do jogo, das regras, das estratégias existentes, da relação com assuntos mate-
máticos e das possibilidades de adaptação. Por isso, essas ações fazem parte deste projeto.

Criar um jogo é um desafio que exige o conhecimento de outros jogos, além de autonomia, imaginação, cria-
tividade e muito trabalho. A ação coletiva na construção do produto final com responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação também é fundamental para a superação desse desafio.

A BNCC neste projeto

Apresentamos no quadro abaixo as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste projeto, 
bem como as competências específicas e as habilidades (da área de Matemática e suas Tecnologias e de outras áreas 
do conhecimento) que são favorecidas no decorrer deste projeto.

Competências gerais CG01, CG02, CG03, CG04, CG07, CG09, CG10.

Competências específicas e  
habilidades de Matemática e 
suas Tecnologias

Competências específicas:
CEMAT01, CEMAT03, CEMAT04,  
CEMAT05.

Habilidades:
EM13MAT105, EM13MAT310, EM13MAT311, 

EM13MAT315, EM13MAT405, EM13MAT511.

Competências específicas e  
habilidades de outras áreas  
do conhecimento

Competências específicas de  
Linguagens e suas Tecnologias:

CELGG01, CELGG06.

Habilidades de Linguagens e suas Tecnologias: 

EM13LGG104, EM13LGG601, EM13LGG602, 

EM13LGG603, EM13LGG604.

Competências específicas de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas:
CECHS01.

Habilidades de Ciências Humanas e Sociais  
Aplicadas:
EM13CHS104.

Planejamento

Professor responsável

Para acompanhar este projeto, sugerimos profes-
sores da área de Matemática como responsáveis. No 
entanto, os professores de Ciências Humanas podem 
enriquecer o projeto com debates sobre a origem dos 
jogos, principalmente os jogos da família mancala, e 
os professores da área de Linguagens (especificamen-
te das disciplinas de Língua Portuguesa e de Arte) po-
dem ajudar na construção do produto final, pois os 
estudantes devem confeccionar jogos, elaborar ma-
nuais de regras e registrar a história dos jogos.

Cronograma do projeto

A seguir você encontra uma sugestão de distribui-
ção de aulas para cada uma das etapas deste projeto 
considerando que o trabalho será desenvolvido ao lon-
go de 1 semestre letivo (com 1 aula semanal) ou 1 bi-
mestre (com 2 aulas semanais). 

Abertura do projeto e Como será o projeto? 1 aula

Etapa 1 4 aulas

Etapa 2 4 aulas

Etapa 3 5 aulas

Etapa 4 3 aulas

Etapa 5 2 aulas

Avaliação 1 aula

Essa distribuição foi pensada de acordo com os as-
suntos e as atividades que serão realizadas em cada 
etapa, mas é importante analisar se são necessários 
ajustes considerando a realidade da escola e da tur-
ma, assim como as vivências familiares e escolares 
dos estudantes. Para este projeto, é essencial realizar 
um mapeamento sobre quais dos jogos que serão 
apresentados eles já conhecem, podendo definir, as-
sim, a abordagem que será feita e o tempo que será 
dedicado a cada um dos jogos.

A avaliação

É importante que cada estudante seja avaliado de 
modo constante, estruturado e com parâmetros bem 
definidos, assim como tenha espaço para se autoava-
liar rotineiramente. 

Para que esse processo seja realizado no decorrer 
de todo o projeto, é necessário organizar uma rotina de 
avaliações na qual, a cada grupo de aulas predefinidas, 
cada estudante seja acompanhado e avaliado e tenha 
um retorno individual (preferencialmente presencial) 
sobre aspectos do próprio desenvolvimento compor-
tamental e intelectual. Já a autoavaliação, que também 
deve ser constante, tem uma dinâmica pessoal e acon-
tece naturalmente conforme o estudante desenvolve 
as atividades do projeto, faz perguntas e é questiona-
do, obtém conclusões, e se depara com dúvidas ou di-
ficuldades e encontra maneiras de solucioná-las.

A avaliação dos aspectos comportamentais leva em 
conta a postura do estudante no cumprimento das 
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datas acordadas (cronograma de trabalho), na intera-

ção com os colegas, o professor e as outras pessoas 

envolvidas no projeto, na maneira como ele lida com 

os problemas que surgem no decorrer do trabalho, en-

tre outros aspectos relacionados ao comportamento 

pessoal e coletivo. Já a avaliação intelectual pode ser 

realizada por meio da análise dos registros feitos em 

cada Portfólio.

Sendo realizada periodicamente, no decorrer das 

etapas do projeto, a avaliação e a autoavaliação dão a 

oportunidade de o estudante refletir sobre os próprios 

comportamentos, em especial aqueles que precisam 

ser readequados, além de ele ter tempo de reavaliar 

ou complementar o conhecimento sobre algum assun-

to que está sendo investigado.

A etapa final de avaliação e autoavaliação após o 

término do projeto também é necessária para conso-

lidar as aprendizagens e as percepções feitas rotinei-

ramente e fazer um balanço geral do projeto e das ati-

tudes desenvolvidas nele.

Desenvolvimento do projeto

A abordagem teórico-metodológica deste projeto 

é inspirada em uma atuação pedagógica com enfoque 

globalizador, de acordo com Antoni Zabala. Esse en-

foque parte do pressuposto de que os conteúdos de 

aprendizagem são sempre meios para conhecer ou 

responder a questões que uma realidade experiencial 

dos estudantes pode proporcionar: realidade esta que 

é sempre global e complexa.

Assim, buscando respaldo nessa abordagem, orga-

nizamos este projeto em 5 etapas que serão breve-

mente apresentadas a seguir. A maioria das respostas 

das atividades está na página do próprio projeto, na 

versão do Manual do Professor, e outras podem ser 

encontradas neste Manual. Aqui também apresenta-

mos comentários e atividades adicionais para o tra-

balho contínuo e integral com este projeto de STEAM.

Na etapa 1 apresentamos o valor cultural dos jogos 

relatando alguns jogos e brincadeiras que se perpetua-

ram ao longo do tempo. O estudante será instigado a 

conversar com os familiares sobre jogos e brincadeiras 

que fizeram parte do convívio social deles na infância 

e se esses jogos ainda são reproduzidos atualmente. 

Uma característica particular deste projeto é a re-

corrência de parte das propostas feitas no portfólio de 

cada etapa. Em todas as etapas o estudante é orien-

tado a guardar os protótipos que construiu no decor-

rer de cada uma delas e a fazer registros sobre os jo-

gos, o que permite a mobilização da competência 

específica 1 (CELGG01) e da habilidade EM13LGG104

da BNCC de Linguagens e suas Tecnologias. Além dis-

so, a reflexão sobre as atividades realizadas e a cons-

trução e o aprimoramento dos protótipos constituem 

etapas fundamentais para criar o jogo que será apre-

sentado como produto final do projeto.

Na etapa 2 mostramos como a lógica de alguns jo-

gos é explicada de maneira semelhante a um tipo de 

demonstração matemática. O estudante terá que fa-

zer demonstrações matemáticas e comparar a estru-

tura dessas demonstrações a explicações sobre a ló-

gica de alguns jogos.   

Na etapa 3, por meio de jogos de estratégias de di-

ferentes povos e culturas, ressaltamos a importância 

do registro das jogadas para análise e identificação 

das melhores estratégias que podem ser utilizadas 

durante uma partida. Além disso, o estudante aprende 

como a inserção ou a modificação das regras interfe-

rem na dinâmica do jogo.

Nessa etapa, o trabalho com os jogos na ordem em 

que são apresentados no livro propicia um desenvol-

vimento crescente das estratégias. Mas, de acordo 

com a realidade e as escolhas dos estudantes, tanto 

a ordem quanto a seleção de quais jogos serão explo-

rados pode ser modificada.

A etapa 4 analisa como o fator sorte (como em um 

lançamento de dados ou no sorteio de cartas) interfe-

re em um jogo. O estudante conhecerá uma adaptação 

do problema dos pontos, que surgiu de um jogo de azar 

e serviu de motivação para o início da teoria matemá-

tica sobre probabilidades.

Na etapa 5, o produto final é a finalização da cons-

trução do jogo que será compartilhando com a comu-

nidade escolar. Para isso, o estudante deve refletir so-

bre os aspectos cotidianos, os hábitos, os costumes 

e as interações sociais que ele gostaria de representar 

(estudados na etapa 1), as características gerais, a ló-

gica, as estratégias e o design que o jogo apresentará 

(etapas 2 e 3), a inserção ou não do fator sorte (etapa 

4) e todas as simulações e os testes feitos no decorrer 

das etapas anteriores.

Para conhecer um pouco mais sobre a metodologia 

utilizada neste projeto para trabalhar com os diversos 

jogos, sugerimos a leitura dos textos A contribuição 

cultural dos jogos no âmbito escolar e Concepções 

quanto ao uso de jogos no ensino da Matemática, pro-

postos na página 230 deste Manual.

Abertura do projeto e  
Como será o projeto?

A abertura deste projeto destaca mulheres com um 

jogo da família mancala, que é conhecido como awale 

ou bao na Tanzânia. Verifique se os estudantes já co-

nheciam esse jogo e mostre em um mapa-múndi ou em 
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um mapa on-line a localização da ilha Unguja, a leste da 
Tanzânia. Na página 135 do livro eles conhecerão um 

pouco da história e da diversidade desse jogo e os di-
ferentes nomes que ele recebe em alguns países. 

Em um primeiro momento, a leitura da questão ge-
radora (Como criar na escola um ambiente que possa 
receber e entreter pessoas com jogos para todas as 
idades?) objetiva levar o estudante a refletir sobre si 
mesmo. O que ele gosta de jogar? Por quê? De quais 
tipos de jogo ele gosta? Quais jogos ele conhece? Com 
quem ele joga? Os jogos promovem uma interação fa-
miliar ou entre grupo de amigos? Quais aspectos são 
interessantes e divertidos em um jogo?

A leitura da explicação sobre o tema integrador e 
do texto que acompanha a abertura do projeto permi-
te aos estudantes que comecem a pensar no desen-
volvimento do projeto e conheçam os tipos de jogo 
que serão explorados.

Depois desse trabalho inicial, é importante que eles 
tenham uma visão geral de todo o projeto e tomem 
conhecimento de como ele será desenvolvido, conhe-
cendo os Objetivos e a Justificativa do projeto, o Pro-

duto final que será obtido e as etapas que serão per-
corridas (Planeje-se!) para chegar ao produto final.

Apresente à turma o cronograma das etapas do pro-
jeto, conforme sugestão dada neste Manual, e explique 
que algumas adequações podem ocorrer durante a 
execução do projeto para atender às necessidades das 
etapas ou por escolha dos próprios estudantes. Neste 
momento você também pode apresentar a eles a or-
ganização que será proposta em cada etapa (a ser fei-
ta individualmente, em dupla, em grupos, com a turma 
toda) e propor que eles se organizem previamente pa-
ra as atividades coletivas e definam se é interessante 
manter os mesmos grupos de trabalho ao longo de to-
do o projeto ou alterá-los para mais diversidade de ex-
perimentações. Para este projeto 5, propomos, por 

exemplo, a variação das duplas nos momentos de vi-
vência com os jogos.

É também nesse momento que os estudantes co-
nhecem a ferramenta do portfólio, que será usado ao 
longo do projeto (para diversos registros), será con-
sultado na última etapa para consolidar o produto final 
e servirá também de instrumento de avaliação ao tér-
mino do projeto.

Etapa 1 – O valor cultural dos jogos

A finalidade da etapa 1 é mostrar aos estudantes 

que jogar é uma atividade humana repleta de signifi-
cados, que favorece o desenvolvimento das relações 
pessoais, a transmissão de costumes e valores, a 
aprendizagem e o autoconhecimento.

Se possível, convide os professores de Ciências Hu-
manas e de Linguagens para explorar a relação dos 

jogos com as manifestações artísticas e os períodos 
históricos citados no texto A magnífica história dos jo-

gos e explorem conjuntamente a importância do re-
pertório cultural, que se relaciona com a competência 
geral 3 (CG3) da BNCC, com a competência específica 

1 (CECHS01) e a habilidade EM13CHS104 da BNCC de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com a compe-
tência específica 6 (CELGG06) e as habilidades 

EM13LGG601, EM13LGG602 e EM13LGG604 da BNCC 

de Linguagens e suas Tecnologias.

Atividade 1

Uma sugestão para iniciar as atividades desta eta-
pa é conversar com os estudantes sobre os jogos que 
cada um deles mais gosta, em específico, os de tabu-
leiro. Durante a conversa, peça explicações de como 
é o jogo, por que ele gosta desse jogo, com quem ele 
joga, quanto tempo dura uma partida, etc. Em seguida, 
pergunte por que alguns jogos perduram por tantos 
séculos, sendo transmitidos de geração em geração.

Combine previamente com os estudantes o momen-
to em que vão assistir ao vídeo Decifrando o livro de 

regras mais antigo do mundo (Deciphering the world’s 

oldest rule book) do curador do Museu Britânico Irving 

Finkel. 

Atividade 2

Esta atividade contempla o primeiro dos muitos jo-
gos que os estudantes vão construir e jogar neste pro-
jeto. Proponha a eles que utilizem materiais reutilizá-
veis para as confecções, usem a criatividade e tenham 
cuidado para obter protótipos bem-acabados. Outra 
preocupação que eles podem ter, para alguns jogos, 
é confeccionar um recipiente (uma caixa, por exem-
plo) para o armazenamento dos tabuleiros, das peças, 
dos manuais de regras, etc.

Se a escola tiver um espaço em que os estudantes 
possam fazer o tabuleiro do jogo da onça na terra ou 
na areia, e eles tiverem interesse em utilizar esse es-
paço, será uma vivência interessante e que resgatará 
a construção artesanal e original do tabuleiro.

Portfólio

Este é o primeiro portfólio proposto no projeto e 
nele cada estudante deve iniciar os registros sobre o 
jogo que vai construir, levando em consideração as 
características dos jogos que foram estudadas na eta-
pa 1. Ressalte aos estudantes a importância desses 

registros e da construção dos protótipos dos jogos, 
pois servem de testes a serem adaptados e aprimora-
dos até o final do projeto, quando terão o produto final.
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Etapa 2 – A lógica por trás dos jogos

Esta etapa está diretamente relacionada com con-

teúdos da área de Matemática e suas Tecnologias, com 

ênfase nas demonstrações, nas argumentações e na 

análise lógica dos jogos, e consequentemente com as 

competências gerais 1, 2, 4 e 7 (CG01, CG02, CG04 e 

CG07) da BNCC e com as competências específicas 3, 

4 e 5 (CEMAT03, CEMAT04 e CEMAT05) da BNCC de Ma-

temática e suas Tecnologias.

Nesta etapa, os estudantes devem fazer demons-

trações matemáticas, como o teorema de Pitágoras, 

e demonstrações que expliquem por que determinado 

jogador é sempre o vencedor de um jogo ou por que 

uma mesma situação sempre acontece no jogo. Uma 

demonstração lógica tem estrutura bem definida: co-

meça com afirmações que são consideradas verda-

deiras ou que são verdades evidentes e, por meio de 

uma argumentação lógica, passo a passo, chega-se a 

uma conclusão.

Em um primeiro momento, os estudantes podem 

explicar as demonstrações oralmente caso tenham 

dificuldade para escrevê-las. No entanto, o processo 

da escrita é fundamental para o desenvolvimento da 

argumentação. Para aqueles que tiverem dificuldade, 

peça que escrevam uma demonstração primeiro em 

tópicos, argumentem sobre esses tópicos e, depois, 

reescrevam a demonstração relacionando um tópico 

ao outro. 

Atividade 3

Nesta atividade, propomos primeiro aos estudantes 

a experimentação com o tabuleiro mutilado para, em 

seguida, guiá-los com perguntas que os levem a con-

cluir não apenas que é impossível cobrir o tabuleiro 

com as peças de dominó, mas também o porquê des-

sa impossibilidade. Se, durante a prática, algum estu-

dante chegar à explicação, dê liberdade para que ele 

escolha quais perguntas precisa responder para con-

seguir elaborar o argumento proposto no item d.

Essa atividade promove o desenvolvimento de ha-

bilidades argumentativas, além de incentivar a leitura 

inferencial uma vez que os estudantes são incentiva-

dos a inferir a resposta da questão.

Veja as respostas da segunda parte desta atividade.

a) Há 2 respostas possíveis: se ocorrer como na ima-

gem dada, sobrarão 30 casas brancas e 32 pretas; 

caso sejam retiradas casas pretas dos cantos do 

tabuleiro, restarão 30 pretas e 32 brancas.

b) Como cobrem casas vizinhas, cada peça de domi-

nó cobrirá exatamente 1 casa branca e 1 casa pre-

ta, pois casas vizinhas nunca têm a mesma cor.

c) 60 casas do tabuleiro; são 30 brancas e 30 pretas. 

d) Elas têm a mesma cor; exemplo de argumento: no 

tabuleiro de xadrez, casas que têm a mesma cor 

nunca são vizinhas, portanto, não podem ser co-

bertas por 1 peça de dominó.

Atividade 4

Esta atividade está organizada em 2 partes. Na pri-

meira, guiamos os estudantes no passo a passo que 

devem percorrer para demonstrar o teorema de Pitá-

goras. Essa etapa se encerra com a consolidação dos 

passos e o registro da demonstração completa. Veja 

as respostas dessa parte.

a) Exemplo de representação: Cada figura I e II:  

a2 1 2ab 1 b2; cada região triangular: 
2

ab
.

b) Região laranja: a2 1 b2, pois subtraindo a medida de 

área das 4 regiões triangulares da medida de área da 

figura I, obtemos a2 1 2ab 1 b2 2 4 ? 
2

ab
 5 a2 1 b2.

c) Considerando apenas os contornos das figuras, 

temos a seguinte figura. 

b

b

c
c

c
c

a

aA

S

P B

Q

R

 O quadrilátero PQRS é um losango, pois os 4 lados 

são congruentes (têm medidas de comprimento c).

 No nSAP, ASP$  é o ângulo agudo de um triângulo 

retângulo e é oposto ao cateto de medida de com-

primento a. Desse modo, tem a mesma medida de 

abertura do BPQ$ , que também é o ângulo agudo, 

oposto ao cateto de medida de comprimento a, 

no nPBQ.

 Logo, temos que: 

m m m 180 m 90SPA SPQ BPQ SPQ$ $ $ $( ) 1 ( ) 1 ( ) 5 ° ^ ( ) 5 °
 O mesmo vale para os demais ângulos internos do 

losango, que, portanto, é um quadrado de lado de 

medida de comprimento c.

 Fazendo a analogia para a figura dada, a região 

plana laranja é uma região quadrada.

Sugerimos que você leia o artigo Mania de Pitágo-

ras, proposto na página 233 deste Manual, e comente 

com os estudantes os diferentes tipos de demonstra-

ção desse teorema.

Na segunda parte da atividade, os estudantes de-

vem comparar a estrutura de 2 demonstrações, não 

sendo necessário comparar todos os passos. A res-

posta apresentada a seguir enfatiza apenas 
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2 passagens, o que é suficiente para a compreensão 

de que as estruturas utilizadas no jogo e na demons-

tração do teorema de Pitágoras são parecidas.

TABULEIRO “MUTILADO”

Afirmações consideradas 
verdadeiras

Consequências lógicas 
dessas afirmações

As casas opostas retiradas 

do tabuleiro são da mesma 

cor.

O tabuleiro mutilado ficou 

com 32 casas pretas e 30 

casas brancas ou com 30 

casas brancas e 32 casas 

pretas.

Cada peça de dominó cobre 

exatamente 2 casas que 

estão lado a lado (vizinhas) e 

as casas vizinhas são 

sempre de cores diferentes, 

ou seja, uma branca e uma 

preta.

Ao colocar 30 peças de 

dominó sobre o tabuleiro, 

independentemente da 

posição das peças, as 30 

peças cobrem 30 casas 

brancas e 30 casas pretas. 

Como consequência, 

sobrarão sempre 2 casas de 

mesma cor sem cobrir.

TEOREMA DE PITÁGORAS

Afirmações consideradas 
verdadeiras

Consequências lógicas 
dessas afirmações

As 2 regiões quadradas são 

congruentes.

Elas têm a mesma medida 

de área.

A soma das medidas dos ân-

gulos internos de um triân-

gulo é 180°.

A soma das medidas dos ân-

gulos internos agudos de um 

triângulo retângulo é 90°.

Atividade 5

Nesta atividade, retomamos a pergunta do início da 

etapa 2 para que os estudantes façam a demonstra-

ção matemática. 

Veja um exemplo de demonstração.

Se x e y são números naturais, então:

 ■ 2x e 2y são números pares, pois são múltiplos de 2;

 ■ (x 1 y) é um número natural, pois a soma de 2 nú-

meros naturais sempre resulta em um natural.

Consequentemente, a expressão 2x 1 2y indica a 

soma de 2 números naturais pares e a expressão 

2(x 1 y) indica um número natural par, pois esse núme-

ro é múltiplo de 2. Portanto, a soma de 2 números na-

turais pares sempre resulta em um número natural par.

Pseudojogos

Nesta parte do projeto apresentamos aos estudan-

tes alguns pseudojogos, que consistem em jogos que 

têm sempre um mesmo vencedor, não importando as 

estratégias utilizadas ou a ordem em que elas são apli-

cadas nas jogadas. 

Atividade 6

No jogo do chocolate proposto nesta atividade, o 

uso de uma folha de papel permite que as duplas fa-

çam várias simulações para observar como cada par-

tida começa e termina, compreender as regras, per-

ceber o que ocorre com o número de tabletes em 

cada jogada, criar estratégias de quais tabletes “que-

brar” em cada uma delas, contar quantas jogadas 

acontecem em cada partida e perceber quem é o ven-

cedor de todas as partidas. Essas observações ajuda-

rão a desenvolver a demonstração proposta.

Observe os procedimentos matemáticos e as lin-

guagens que são propostas nesta atividade, que es-

tão diretamente relacionados às competências es-

pecíficas 1 e 4 (CEMAT01 e CEMAT04) da BNCC de 

Matemática e suas Tecnologias. Verifique se os es-

tudantes compreendem que o uso dessas linguagens 

auxilia nas demonstrações.

Atividade 7

Nesta atividade, também com o uso de materiais 

simples e reutilizáveis, como tampinhas, pedrinhas 

ou bolinhas de papel, os estudantes podem simular 

o jogo das pedras diversas vezes. Mas, antes de jo-

gá-lo pela primeira vez, é interessante que respon-

dam às perguntas dos itens a e b fazendo inferên-

cias considerando as regras do jogo. Eles podem, 

por exemplo, construir um quadro com o número do 

jogador (se é o 1o ou o 2o a jogar), o número da joga-

da e o número de montes.

JOGADOR
NÚMERO DA 

JOGADA

NÚMERO DE 

MONTES

Início 0 3

1º 1 4

2º 2 5

1º 3 6

2º 4 7

æ æ æ

1º 41 44

2º 42 45

O jogo inicia com 3 montes, com 10, 15 e 20 pe-

dras, e termina com 45 montes de 1 pedra em cada 

um. Ao longo da partida, o número de montes au-

menta em 1 unidade a cada jogada, pois em cada 

jogada o jogador escolhe um dos montes e o sepa-

ra em 2 montes menores. Logo, o jogo acaba após 

a jogada 42 (45 2 3 5 42).
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Os dois jogadores se revezam a cada jogada e não 
é permitido passar; por isso, o 1o jogador faz as joga-
das ímpares (1, 3, 5, ») e o 2o jogador faz as jogadas 
pares (2, 4, 6, »). Portanto, o 2o jogador ganhará qual-
quer partida independentemente de como os montes 
são separados, pois ele sempre fará a jogada 42.

No item d, propomos a primeira modificação de um 
jogo para, neste caso, permitir que 4 pessoas joguem 

simultaneamente o jogo das pedras. Para a constru-
ção do produto final, os estudantes podem e devem 
buscar inspiração em todos os jogos apresentados no 
projeto e propor alterações de modo a criar um novo 
jogo. Assim, ao compreender como o jogo das pedras 
foi adaptado, quais regras foram inseridas, excluídas 
ou modificadas e como o vencedor passou a ser de-
terminado no novo jogo, eles estão conhecendo pos-
sibilidades que poderão aplicar posteriormente no pró-
prio jogo que vão construir.

Veja a resposta desse item.
d) Como o jogo é finalizado quando há 45 montes e 

inicia com 3 montes, são necessárias 42 jogadas 
(42 5 45 2 3) para chegar à situação final e, por-
tanto, o jogador que iria realizar a jogada 43 es-
tará eliminado. Como Domitila faz todas as jogadas 
múltiplas de 4, ela fará a jogada número 40, Alice 
fará a jogada número 41, Bianca a jogada número 

42 e Cauê será eliminado.

 Iniciando os montes novamente, agora a ordem 

das jogadas será: Domitila, Alice e Bianca. Por-
tanto, Bianca fará todas as jogadas múltiplas de 

3, incluindo a jogada número 42. Domitila, que 
seria a próxima, será eliminada.

 Iniciando com os montes pela última vez, Alice 

fará a primeira jogada e, consequentemente, fará 
todas as jogadas ímpares. No entanto, não con-
seguirá fazer a jogada 43, sendo eliminada e dan-
do a vitória a Bianca.

Atividade 8

Nesta atividade propomos outro pseudojogo que 
é diretamente relacionado com a Matemática. Nele 
os estudantes escolhem a quais números atribuir os 
sinais de 1 ou 2 e calculam o valor da expressão 
numérica.

O valor da expressão numérica não depende das 
operações escolhidas, mas da quantidade de números 
ímpares que formam a expressão. Observe que:

 ■ a adição de 2 números inteiros pares sempre resul-
ta em um número inteiro par;

 ■ a adição de 2 números inteiros ímpares resulta em 

um número inteiro par;
 ■ a adição de dois números inteiros, um par e um ím-

par, resulta em um número inteiro ímpar.

Portanto, como foram dados 10 números ímpares, 

o valor da expressão sempre será um número par e, 
assim, o primeiro jogador sempre vence a partida.

Proponha aos estudantes que criem outras sequên-
cias de números, que não precisam necessariamente 
ser consecutivos, testem os sinais e verifiquem a re-
lação do valor da expressão ser par ou ímpar com a 
quantidade de números ímpares utilizados.

Atividade 9

O texto e as propostas desta atividade exploram o 
jogo de xadrez, um dos jogos mais populares do mun-
do. Esse jogo, que permite participantes de todas as 
idades, é jogado tanto recreativamente como em 
competições, existindo muitos campeonatos pelo 
mundo. 

Envolvendo apenas lógica e estratégia, além de an-
tecipação das possíveis jogadas do adversário, o úni-
co fator sorte que está relacionado a esse jogo é o 
sorteio de qual jogador vai começar a partida.

Após os estudantes pesquisarem sobre o jogo de 
xadrez, apresentamos o jogo das torres, que utiliza 
o mesmo tabuleiro, mas apenas torres para fazer os 
movimentos. É importante que eles saibam como 
as torres se movimentam: sempre na mesma linha 
ou na mesma coluna da casa em que estão posicio-
nadas.

No item c, esperamos que os estudantes percebam 
que é possível posicionar exatamente 8 torres no ta-
buleiro seguindo essas regras e que o segundo jogador 
sempre vence, pois, depois de posicionar a oitava tor-
re, o adversário não tem mais casas disponíveis para 
posicionar uma nova torre.

Veja a resposta do item d.

d) Como o tabuleiro tem 8 linhas e 8 colunas de ca-
sas, no início da partida há 8 opções de linhas e 
8 opções de colunas para posicionar a primeira 
torre. Após posicionar cada torre, o número de 
linhas nas quais é possível posicionar a próxima 
torre diminui 1 unidade, assim como o número de 
colunas, pois cada casa do tabuleiro pertence, ao 
mesmo tempo, a 1 linha e 1 coluna. Assim, podem 
ser feitas 8 jogadas, posicionando 8 torres. Como 
o segundo jogador posiciona a 2a, a 4a, a 6a e a  
8a torres, ele sempre será o vencedor.

Caso os estudantes tenham dificuldade em estabe-
lecer qual jogador sempre vai vencer, nesse item d, 
proponha que pensem em uma situação particular de 
sequência de jogadas e, depois, generalizem as posi-
ções percebendo a manutenção da quantidade de op-
ções de linhas e de colunas em cada jogada.
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Por exemplo, para a primeira torre há 64 casas pos-

síveis (8 linhas e 8 colunas; 82 5 64). Se ela for colo-

cada na primeira linha e na primeira coluna, para a 

segunda torre restariam 49 casas possíveis (7 linhas 

e 7 colunas; 72 5 49). Seguindo assim sucessivamen-

te, para a oitava torre restaria apenas 1 possibilidade 

(1 linha e 1 coluna; 12 5 1), para o segundo jogador.

1a torre

2a torre

æ

8a torre

Qualquer que seja a posição da primeira torre na 

primeira jogada, a segunda terá a mesma quantidade 

de casas possíveis (72 5 49) e assim sucessivamente, 

até a oitava torre ter 1 casa apenas como opção.

Atividade 10

No jogo das letras apresentado nesta atividade, a 

única jogada que altera a quantidade de letras A na 

lousa é selecionar 2 letras A e trocar por uma letra B. 

Essa jogada diminui em 2 unidades a quantidade de 

letras A na lousa. Como no começo do jogo a quanti-

dade de letras A é par, então a quantidade de letras A 

durante o jogo sempre será par e, assim, o primeiro 

jogador nunca poderá vencer a partida independente-

mente de quais escolhas faça nas próprias jogadas.

Jogo pentalfa (pentagrama)

Atividade 11

O jogo pentalfa apresentado para esta atividade não 

é um pseudojogo, pois é individual, e ganhar ou perder 

depende das estratégias utilizadas pelo único jogador. 

Para esse jogo, propomos a análise da posição da úl-

tima peça do jogo. Aplicando as aprendizagens obti-

das no estudo dos jogos anteriores, principalmente do 

jogo dos sinais e do jogo das letras, os estudantes de-

vem analisar a quantidade de peças nas interseções 

das linhas e nas pontas do pentagrama e concluir que 

a última peça fica sempre sobre uma das 5 pontas do 

pentagrama quando o jogador vence a partida.

Conhecido há mais de 3 mil anos, o jogo pentalfa foi 

encontrado gravado em uma rocha do templo de  

Kurna, no Egito, há aproximadamente 1700 a.C. En-

tretanto, há poucos registros históricos sobre ele além 

das regras e de alguns países em que sabemos que era 

jogado. Uma história possível sobre esse jogo é que o 

nome pentalfa tem origem em 2 palavras gregas: pent, 

que significa “cinco”, e alfa, que é o nome da primeira 

letra do alfabeto grego. 

Atualmente, esse jogo é muito popular na ilha de 

Creta, na Grécia. 

Portfólio

No portfólio desta etapa 3 propomos novamente 

aos estudantes que façam registros das característi-

cas dos jogos que conheceram, das percepções expe-

rimentadas durante as partidas e das possibilidades 

de modificação dos jogos. Tudo isso objetiva identifi-

car quais aspectos serão levados para o jogo que eles 

vão criar como produto final.

Enfatize que as simulações de partidas são essen-

ciais para validar as mecânicas escolhidas para o jogo 

e perceber quais estratégias estão sendo utilizadas 

ou quais deveriam ser utilizadas, mas ainda não estão. 

Adaptações e melhorias são inerentes ao processo 

construtivo e permitem diversas aprendizagens no 

decorrer do processo. 

Citamos ainda neste protótipo a possibilidade de o 

jogo ter uma versão digital. Mais do que propor aos 

estudantes que criem um jogo virtual para este proje-

to, essa sugestão tem o propósito de levá-los a inferir 
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quais mecânicas e quais estratégias continuam váli-

das e quais precisariam ser alteradas, pensando na 

lógica do jogo e nas possibilidades tecnológicas que 

estariam envolvidas.

Etapa 3 – Registros e análises 

de estratégias

Nesta etapa, os estudantes vão conhecer mais  

4 jogos com o objetivo de trabalhar práticas de regis-

tro e de análise de estratégias. Os primeiros 3 jogos 

apresentados (pong hau k’i, borboleta e mancala –  

este último aparece também na imagem de abertura 

deste projeto) têm valor histórico. 

Para reforçar a importância do repertório cultural 

(competência geral 3 – CG03 – da BNCC), solicitamos aos 

estudantes uma pesquisa histórica sobre cada um des-

ses jogos. No entanto, com exceção do mancala, há pou-

cos registros sobre os demais, além dos países em que 

são jogados e das variações dos tabuleiros e das regras.

Esses jogos também apresentam características 

similares nas estruturas simétricas dos tabuleiros e 

na criação de estratégias não só para ganhar, mas tam-

bém para impedir que o adversário faça jogadas deci-

sivas para a vitória dele. Explore com os estudantes 

as características dos tabuleiros e relacione-as à pre-

sença de diversas isometrias, como as citadas na ha-

bilidade EM13MAT105 da BNCC.

Outra diferenciação desses jogos para outros que 

foram apresentados anteriormente neste projeto é a 

possibilidade de empate no jogo,  porque a partida não 

é finalizada (no caso dos jogos pong hau k’i, borboleta 

e mancala, em que algumas partidas podem ser joga-

das indefinidamente) ou porque as regras do jogo de 

fato permitem que ambos os jogadores vençam (na 

versão do mancala que será apresentada aos estudan-

tes, os 2 jogadores podem terminar a partida com a 

mesma quantidade de peças).

Jogo pong hau k’i

Atividade 12

Nesta atividade, propomos a análise do jogo pong 

hau k’i.

Para determinar quantas posições diferentes as 

peças claras e as escuras podem estar nos pontos do 

tabuleiro deste jogo, no item a desta atividade os es-

tudantes podem simular todas as posições possíveis, 

considerando que em cada ponto podemos ter 3 si-

tuações (uma peça clara, uma peça escura ou nenhu-

ma peça), que há 5 pontos, 2 peças claras e 2 peças 

escuras e que um ponto sempre estará sem peça. 

Eles também podem utilizar o conceito de permuta-

ção, caso já tenham estudado, e concluir que 
6

2 2

120

4
30

6

2, 2

P 5
!

! !
5 5 . Esse conceito está relaciona-

do às estratégias de contagem de agrupamentos de 

elementos, da habilidade EM13MAT310 da BNCC.

No item b, apresentamos o conceito de terna orde-

nada como uma sugestão de registro matemático a 

ser utilizado para representar cada situação do jogo, 

o que enfatiza a utilização de conceitos e notações da 

área em situações reais. Veja a resposta.
 ■ Essa terna indica que as 2 peças escuras estão nos 

pontos 1 e 3 e que o ponto 5 está vazio; as 2 peças 

claras estão nos pontos 2 e 4. 
 ■ Não; exemplo de justificativa: pois a última coor-

denada da terna indica a casa vazia e todas elas con-

têm números distintos na última coordenada. 
 ■ (1, 2, 3), (1, 4, 3), (1, 5, 3), (2, 4, 3) e (4, 5, 3).
 ■ (1, 3, 2), (2, 3, 1), (1, 3, 4), (4, 3, 1), (1, 3, 5), (5, 3, 1), 

(2, 3, 4), (4, 3, 2), (2, 3, 5), (5, 3, 2), (4, 3, 5) e (5, 3, 4). 

Veja também a resposta do item f.

f) Não existe estratégia vencedora, o jogo pode ser 

jogado indefinidamente caso nenhum dos jogares 

dê a possibilidade do outro vencer ou até ambos 

decidirem pelo empate.

Nos demais itens da atividade os estudantes fazem 

análises de situações que podem ocorrer durante uma 

partida – podendo usar a notação de terna ordenada 

ou outra notação de escolha deles –, identificam a re-

lação do jogo pong hau k’i com o jogo da velha e pes-

quisam a história do jogo – que tem origem na China e 

é muito parecido com um jogo tradicional europeu de 

origem medieval.

Há diversas opções de registros possíveis para a 

posição das peças no tabuleiro. Incentive os estudan-

tes a elaborar outras e testar a praticidade delas para 

responder aos itens. 

Por exemplo, usando um quadro (semelhante ao que 

será usado no jogo mancala) e a mesma numeração 

dos pontos do tabuleiro, eles podem usar a letra C pa-

ra indicar uma peça clara e a letra E para indicar uma 

peça escura.

Assim, a posição das peças no início da partida se-

ria indicada da seguinte maneira:

1 2 3 4 5

C E C E

Borboleta

Atividade 13

Apesar de terem origens muito distintas, o tabulei-

ro do jogo borboleta apresentado para esta atividade 
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tem a forma parecida com o do jogo pong hau k’i, assim 
como a definição das casas (ou pontos) na intersecção 
das linhas dos tabuleiros.

Mas, no jogo anterior, a quantidade de peças no ta-
buleiro se mantinha a mesma ao longo de toda a partida, 
pois o objetivo do jogo é impedir a movimentação delas. 
Já no jogo borboleta, a quantidade de peças de ambos 
os jogadores vai diminuindo ao longo da partida até que 
um deles atinja o objetivo de capturar todas as peças 
do adversário ou que a partida se torne indefinida.

Outra característica interessante desses jogos é a 
simplicidade do tabuleiro e das peças, o que permite 
serem jogados em qualquer local e com poucos recur-
sos para a construção dos jogos. Mas essa aparente 
simplicidade pode enganar; são necessárias muitas 
estratégias para ganhar esses jogos.

Durante as experimentações com o jogo borboleta, 
proponha aos estudantes um levantamento de quantas 
partidas se tornaram indefinidas e peça que expliquem 
por que isso aconteceu. Nos casos em que um jogador 
tem 2 peças e o outro tem apenas 1 peça, é possível 

que o primeiro crie estratégias para vencer, como a 
apresentada no item d. No caso em que cada jogador 
tem 1 peça, pode-se criar uma nova regra e estabele-
cer que a partida terminou empatada, já que ambos 
podem movimentar a própria peça infinitamente sem 
criar oportunidades de que o adversário a capture.

Usando uma proposta semelhante aos demais jo-
gos, uma possível notação para esse jogo é numerar 
as casas e estabelecer letras para as peças claras, C, 
e escuras, E. Assim, a numeração das casas e a posi-
ção das peças no início da partida seria indicada da 
seguinte maneira:

1 17

4 14

7 11

2 185 158 1210

3 19

6 16

9 13

1 4 7 11 14 17

E E E C C C

2 5 8 10 12 15 18

E E E C C C

3 6 9 13 16 19

E E E C C C

Nos demais itens da atividade os estudantes fazem 
análises de situações específicas que podem ocorrer 
durante uma partida; oriente-os a compartilhar as es-
colhas de jogadas verificando as possibilidades que 
geram a vitória. Além disso, nos itens eles também 
identificam a relação do jogo borboleta com o jogo de 
damas e pesquisam a história do jogo – que tem ori-
gem africana (sendo conhecido em muitos países co-
mo borboleta de Moçambique) e é praticado na Índia 
e em Bangladesh (onde é chamado lau kata kati).

Mancala

Atividade 14

Dos 3 jogos apresentados até aqui na etapa 3, 

provavelmente os estudantes só conheçam o man-
cala, que é objeto de estudo desta atividade e que 
também apareceu representado na foto de abertu-
ra deste projeto. Esse jogo também é o que tem mais 
variedade de tabuleiros, quantidade de peças e re-
gras de jogadas, além de ser praticado atualmente 
em diversos países. 

Nesta atividade é proposto aos estudantes que jo-
guem a versão chamada kalah. Como o tabuleiro des-
se jogo é mais complexo, ele permite mais criativida-
de e variedade de escolhas de materiais e técnicas de 
prototipagem.

Durante as experimentações com o jogo, proponha 
aos estudantes um levantamento dos resultados das 
partidas e verifique se houve alguma que terminou em-
patada. Nesse caso, eles devem explicar por que isso 
aconteceu e perceber que sempre que a partida ter-
mina empatada, ambos os jogadores finalizam o jogo 
com 15 peças no próprio kalah.

Na segunda parte desta atividade, propomos que 
as casas sejam indicadas com letras, como na ima-
gem do tabuleiro, e apresentamos os registros em 
um quadro semelhante ao exemplificado nos jogos 
anteriores desta etapa. Além disso, usamos essa es-
tratégia de registro para representar jogadas conse-
cutivas escrevendo nas colunas a quantidade de pe-
ças em cada casa.

Esses registros são usados também na terceira e 
na quarta parte da atividade, nas quais os estudantes 
analisam situações específicas do jogo.

Veja as respostas da terceira parte desta atividade.
a) 

ADRIELE JÚNIOR

A B C D E F G H I J K L

Júnior 0 2 1 2 1 10 4 2 1 0 2 7

Adriele 0 11

Adriele 0 1 12

Adriele 0 13
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b) 

ADRIELE JÚNIOR

A B C D E F G H I J K L

Adriele 0 2 1 4 3 5 3 3 4 2 0 5

Júnior 0 1 6

Júnior 0 7

Júnior 1 0 1 1 8

Na quarta parte desta atividade, apresentamos uma 
nova regra para o jogo, dando novamente a oportuni-
dade de os estudantes conhecerem possiblidades de 
alterações e incorporarem as aprendizagens ao cons-
truir o próprio jogo. 

No item c, apresentamos um exemplo de jogada 
para Joaquim e para Renato, considerando a maxi-
mização da quantidade de peças a serem colocadas 
no próprio kalah na mesma jogada. Veja a resposta 
desse item.
c) Joaquim: Mover as 2 peças da casa G para as ca-

sas H e I; como a casa I estava vazia, recolher a 
peça dessa casa e as 3 peças da casa C e colocar 
as 4 peças na casa L (o próprio kalah). 

 Renato: Mover as peças da casa C para as casas H, 
G e F (o próprio kalah), podendo assim jogar nova-
mente; então mover a peça da casa A para a casa B, 
que estava vazia, recolher a peça dessa casa e as 
4 peças da casa J e colocar as 5 peças na casa L.

Há outras movimentações possíveis para Joaquim 
e Renato, mas que não maximizam a quantidade de pe-
ças a serem colocadas no respectivo kalah na mesma 
jogada. Considerando jogadas futuras, por exemplo, 
há outras estratégias que poderiam ser consideradas.

Por exemplo, na situação descrita no livro, Joa-
quim move as 2 peças da casa G e coloca 4 peças no 

próprio kalah, mas, com isso, permite que Renato 
coloque 6 peças no próprio kalah na jogada seguin-
te, movendo as peças de C e depois de A. Em vez 
disso, Joaquim pode mover as 2 peças da casa K, 
uma para o próprio kalah e outra para a casa A, que 
ficará com 2 peças e, assim, na próxima jogada, Joa-
quim não conseguirá fazer a jogada partindo da ca-
sa A e juntando com as peças da casa J, e colocará 
apenas 1 peça no próprio kalah movendo as peças 
da casa C. Assim, pensando dessa maneira, ambos 
colocam 1 peça no próprio kalah, o que, do ponto de 
vista de Joaquim, é melhor do que ele colocar 4 pe-
ças e Renato colocar 6 peças.

Essas e outras estratégias podem ser analisadas 
pelos estudantes para jogar novas partidas e respon-
der aos demais itens da atividade.

Na quinta parte desta atividade propomos aos es-
tudantes uma nova pesquisa relacionada a todos os 
jogos de mancala. Como há várias versões desse jogo, 
também há algumas diferenças sobre os registros do 
surgimento dele. 

Uma das versões é que o jogo tenha surgido na Etió-
pia e no Egito, por volta de 2000 a.C., onde era jogado 

por faraós. Há também relatos que apontam o surgi-
mento há 7 000 anos; é considerado, portanto, o pri-
mogênito dos jogos de tabuleiro. 

Outros registros indicam ainda 2 locais de origem: 

a África ou a Ásia. Descobertas antropológicas re-
centes revelaram que o mancala asiático era prati-
cado principalmente por mulheres e crianças, en-
quanto o africano era jogado predominantemente por 
homens. Outra diferença é em relação às regras: nos 
mancalas asiáticos elas são menos complicadas e 
variadas se comparadas com os mancalas africanos. 

Para ampliar o assunto, além da obra O livro dos jo-

gos das crianças indígenas e africanas, sugerido para 
os estudantes, recomendamos aos professores que 
estão trabalhando com este projeto a leitura do livro 
Mancala: o jogo africano no ensino da Matemática, pro-
posto na página 235 deste Manual.

Soma 100

Atividade 15

Finalizamos a etapa 3 deste projeto com o jogo so-
ma 100, que apresenta uma estratégia vencedora. 

Considerando os estudos de diversas estratégias que 
foram feitos com os jogos anteriores desta etapa, os 
estudantes devem analisar as regras desse jogo e fa-
zer inferências sobre qual é a melhor estratégia. Uma 
das possibilidades é pensar de trás para a frente, con-
siderando qual é a última soma que o jogador deve in-
dicar para que, na próxima jogada, sempre consiga 
obter 100.

Outra explicação para a funcionalidade da estraté-
gia é que, a cada 2 jogadas consecutivas, sempre é 

possível garantir a soma de 11 unidades, pois o menor 

número que pode ser falado é 1 e o maior é 10. 

O desenvolvimento dos itens permite chegar às con-
clusões considerando o primeiro ou o segundo jogador 
da partida. Mas, se ambos souberem a estratégia ven-
cedora, então vencerá o primeiro jogador, pois tem a 
vantagem de começar a partida.

Veja as respostas de alguns itens.
b) Exemplo de resposta: Porque qualquer número que 

o outro jogador escolher vai resultar em um núme-
ro menor do que 100, e esse jogador consegue es-
colher o número que resulta em 100 na próxima 
jogada. Por exemplo: se o outro jogador escolher 
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10, então obterá 89 1 10 5 99 e adicionando mais 

1 na próxima jogada ganha-se o jogo; se o outro 

jogador escolher 1, então obterá 89 1 1 5 90 e adi-

cionando mais 10 na próxima jogada ganha o jogo.

c) Exemplo de resposta: Porque qualquer número 

que o outro jogador escolher na jogada seguinte 

resultará em uma soma menor do que cada um 

desses números, podendo o primeiro jogador es-

colher os números que resultam nessa soma.

d) Escolher o número cuja soma resulta em 12 e, então, 

seguir a estratégia de obter sempre resultados 23, 

34, 45, 56, 67, 78, 89 e 100 nas jogadas seguintes.

Portfólio

Finalizamos a etapa 3 deste projeto propondo aos 

estudantes que continuem angariando subsídios para 

a produção do próprio jogo. 

Com o conhecimento dos jogos analisados nesta 

etapa, agora eles devem pensar especificamente nas 

estratégias que pretendem aplicar considerando ser 

interessante ou não haver uma estratégia vencedora. 

A sugestão de fazer simulações e criar um fluxograma 

(ou um algoritmo) para verificar a existência de uma 

única estratégia utiliza algumas ideias de linguagem 

de programação, o que favorece o desenvolvimento 

das habilidades EM13MAT315 e EM13MAT405 da BNCC.

Como neste momento a proposta de jogo que será 

construído já está mais clara e faltam poucos detalhes 

a serem incorporados, também propomos aos estu-

dantes que atentem às questões estéticas do jogo.

Etapa 4 – Jogos com o fator sorte

Nesta etapa do projeto, apresentamos aos estudan-

tes o conceito de fator sorte relacionado aos jogos. A 

aplicação desse fator não deve ser novidade para eles, 

pois lançar dados ou moedas e sortear cartas faz par-

te das atividades desenvolvidas tanto nas aulas de Ma-

temática do Ensino Fundamental quanto nos diversos 

jogos de que eles já participaram.

Relacionamos o estudo do fator sorte aos concei-

tos de probabilidade, o que permite a aplicação das 

habilidades EM13MAT311 e EM13MAT511 da BNCC.

Combine previamente com os estudantes o momen-

to em que vão assistir ao filme Uma mente brilhante (A 

beautiful mind), que conta a história do matemático 

estadunidense John Forbes Nash Jr. (1928-2015) e a 

relação dele com a teoria dos jogos.

Atividade 16

Na primeira parte desta atividade, propomos a aná-

lise de uma adaptação do problema dos pontos, apre-

sentando aos estudantes uma situação de jogo em que 

o cálculo das probabilidades no lançamento do dado 

e a análise das possibilidades de vitória levam à con-
clusão de qual é a distribuição justa das quantias.

Há outras estratégias que definem que a divisão 
justa é ser proporcional às pontuações já feitas na 
partida, independentemente da probabilidade de ga-
nhar. Se fosse feita essa análise na situação apresen-
tada nesta atividade, então a divisão seria feita em 
partes proporcionais a 4 e a 3 pontos, o que resultaria 
em R$ 11,43 para Carolina e R$ 8,57 para Vinícius.

Na segunda parte da atividade propomos o uso de 
pares ordenados para representar a pontuação dos 
jogadores, associando novamente o uso de linguagens 
matemáticas a situações de jogo.

No item a, questione os estudantes sobre quantas 
são as possibilidades de pontuação antes que eles 
façam a listagem de todas elas. Para que a partida 
seja interrompida, nenhum dos jogadores pode ter 
obtido 5 pontos, pois neste caso a partida estaria en-
cerrada. Assim, há 5 possibilidades de pontuação pa-
ra cada jogador (de 0 a 4 pontos), totalizando 25 pos-
sibilidades. Porém, devemos desconsiderar a situação 
inicial de ambos os jogadores com 0 ponto; portanto, 
são 24 possibilidades de pontuação para a interrup-
ção da partida. Esse cálculo nada mais é que uma apli-
cação das técnicas de contagem de agrupamentos 
de elementos da habilidade EM13MAT310 da BNCC.

Portfólio

No penúltimo portfólio deste projeto os estudantes 
têm a oportunidade de refletir sobre o fator sorte dos 
jogos explorados anteriormente, a inclusão ou não no 
jogo que será o produto final e, no caso de ser incluí-
do, a influência nas jogadas e nas estratégias para 
atingir o objetivo do jogo.

Os testes finais também devem ser feitos neste mo-
mento, para que na próxima etapa sejam feitos os ajus-
tes e a organização dos jogos.

Etapa 5 – Construção do jogo e 
divulgação

Esta é a última etapa deste projeto e é nela que os 
estudantes devem concluir a construção do próprio 
jogo e organizar o ambiente da escola que servirá de 

espaço para a comunidade escolar explorar os jogos.

Defina com eles como se organizarão nesta etapa, po-

dendo concluir os jogos individualmente ou formar pe-

quenos grupos, de no máximo 4 colegas, para construí-

rem o jogo. Se escolherem formar grupos, devem se 

organizar conforme as características comuns do jogo 

que planejaram e testaram ao longo do projeto, exercen-

do empatia, colaboração e responsabilidade para que o 

produto final tenha não apenas qualidade, mas também 

represente bem  as propostas de todos os estudantes do 

grupo. Esse trabalho cooperativo ressalta as competên-

cias gerais 9 e 10 (CG09 e CG10) da BNCC.
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Produto final

Para que o produto final seja construído, os estudan-

tes devem refletir sobre as atividades que fizeram, as 

aprendizagens que adquiriram, as estratégias que ex-

ploraram e criaram e os registros que consolidaram no 

portfólio.

Apresentamos no livro algumas sugestões de en-

caminhamentos que visam garantir que todas as ca-

racterísticas do jogo estarão bem consolidadas. Este 

é o momento em que os estudantes devem fazer os 

ajustes necessários, criar os materiais que faltaram e 

finalizar a produção.

Também neste momento ocorre a escolha do espa-

ço da escola onde os jogos serão disponibilizados pa-

ra a comunidade escolar. Essa escolha, que envolve 

tanto os estudantes quanto os professores, a coorde-

nação e a direção da escola, pode e deve ser adaptada 

para a realidade da escola e dos espaços disponíveis. 

Também deve-se levar em consideração quais 

membros da comunidade serão convidados para ex-

perimentar os jogos e em quais horários os estudan-

tes estarão disponíveis para as apresentações e me-

diações. Consultar os familiares e os vizinhos da 

escola propicia conhecer o interesse deles no projeto 

e mapear as melhores estratégias de divulgação.

Portfólio

Depois que os jogos estiverem construídos e que a 

comunidade escolar tenha vivenciado a experiência com 

eles, é importante que os estudantes façam os registros 

finais das vivências pessoais e coletivas que o ambien-

te proporcionou. A autonomia e a veracidade nos regis-

tros serão cruciais para a posterior avaliação do projeto 

como um todo. Esses registros também permitem apri-

moramentos posteriores do projeto e do produto final.

Avaliação

De acordo com a perspectiva de avaliação do pro-

cesso de ensino e aprendizagem baseado em projetos, 

esta deve ocorrer de maneira dinâmica e diversa e fa-

vorecer o diálogo contínuo entre os estudantes e entre 

eles e o professor. Além disso, deve considerar não 

apenas os conteúdos específicos da área, mas também 

o aspecto globalizador, que inclui os conteúdos atitu-

dinais e os conteúdos procedimentais que foram de-

senvolvidos ao longo e ao término do projeto.

Pensando nisso, propomos algumas questões para 

nortear cada estudante na avaliação das temáticas apre-

sentadas, da estrutura e das etapas do projeto, do pro-

cesso que foi desenvolvido e das atitudes de todos os 

participantes, incluindo ele mesmo (autoavaliação). As 

questões também permitem que você o auxilie, se ne-

cessário, a mapear pontos de cuidado ou de melhoria.

Neste projeto, em especial, a interação dos estu-

dantes durante todas as etapas é decisiva para o su-

cesso do produto final. Se eles não jogaram, experi-

mentaram, propuseram estratégias, fizeram 

demonstrações, usaram a criatividade nem foram res-

peitosos e colaborativos durante todas as etapas, di-

ficilmente terão desenvolvido todas as habilidades que 

o projeto permitia e obtido jogos inovadores e desa-

fiadores para a comunidade escolar.

Sugestões de leitura  

para este projeto

Apresentamos a seguir algumas referências biblio-

gráficas e a justificativa de pertinência e propósito de 

cada uma delas para o desenvolvimento deste projeto. 

Aproveite!

Leitura 1

Os 2 textos reproduzidos a seguir buscam justificar 

a escolha do tema jogos para o desenvolvimento des-

te projeto e a importância da aplicação desse tema no 

ambiente escolar, em todas as faixas etárias. O segun-

do texto, em especial, apresenta explicações referen-

tes à metodologia que utilizamos para explorar os jo-

gos neste projeto.

Podemos destacar o uso dos jogos no Ensino Médio, 

etapa na qual os estudantes detêm mais conhecimen-

tos e exercem mais autonomia nas atividades propos-

tas em sala de aula, podendo extrapolar o simples ato 

de jogar e analisar diversas vertentes envolvidas nos 

jogos, até mesmo a relação deles com a Ciência, a Tec-

nologia, a Engenharia, a Arte e a própria Matemática. 

A contribuição cultural dos jogos no âmbito 

escolar

1. Introdução

O presente artigo tem como meta efetuar reflexões 

e uma análise crítica acerca do sentido dos jogos e das 

brincadeiras no âmbito escolar, na medida em que es-

tes são grandes mediadores das diferentes formas de 

cultura que compõem o cenário brasileiro.

Para tanto, analisemos a priori o aspecto cultural, 

que é o jeito de convivência e expressão dos indivíduos, 

pertencente a todos, que nos faz participar de ideais 
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e objetivos comuns. Reflete também o modo como as 

crianças brincam, a maneira como os adultos vivem, 

trabalham, fazem arte. Ela é transmitida socialmente, 

tornando-se necessário entender a sociedade na qual 

está inserida. Enfim, a história dos seres humanos é 

uma história de cultura, uma vez que tudo o que se faz 

está inserido num contexto cultural, sendo esta pro-

duzida e reproduzida enquanto produto da sociedade, 

da coletividade à qual todos pertencem, antecedendo-

-os e transcendendo-os.

[...]

2. Desenvolvimento

O jogo possui características próprias e não deve 

ser visto apenas como pré-condição para o aprendi-

zado do esporte, visto que está presente em várias ati-

vidades humanas, proporcionando ao homem uma 

melhor compreensão da sua existência e um melhor 

relacionamento com seus semelhantes. Assim, “O jogo 

é uma invenção do homem, um ato em que sua inten-

cionalidade e curiosidade resultam num processo cria-

tivo para modificar, imaginariamente, a realidade e o 

presente” (COLETIVO de autores, 1992, p. 651).

Na verdade, os jogos devem ser vistos, antes de mais 

nada, como uma herança cultural, que possui a capa-

cidade de refletir uma sociedade.

Podemos destacar, dentre os estudos mais recen-

tes: “BRACHT (1992), FREIRE (1992), MARCELINO 

(1990), TAVARES (1994) destacam que o ensino do 

jogo deve assegurar uma aprendizagem que resgate 

a história cultural, o lúdico e o significado humano e 

social do jogo, garantindo à criança uma prática con-

textualizada, com origem, fantasia, prazer, alegria, sen-

tido e significado para sua formação, enquanto cons-

trutor e produtor deste saber “ (MENESES, 1997,  

p. 5742).

A história dos jogos nos permite compreender que, 

ao longo dos séculos, a criança e estes assumiram di-

ferentes significados. A convivência de crianças e pro-

fessores com um conjunto de jogos e brincadeiras di-

versos pode permitir que inúmeras experiências 

lúdicas se realizem e que as histórias neles contidas 

sejam lembradas, descobertas, transmitidas e ques-

tionadas.

Chegamos ao entendimento que [...] as crianças, 

quando brincam, devem adquirir uma vivência ampla, 

incluindo valores humanos, significados e acima de 

tudo, cultura. E é a partir disso que buscamos fomen-

tar a prática destes jogos como um todo, no dia a dia 

dessas crianças.

Ao longo do processo de aprendizagem destes jo-

gos, estas concebem as práticas culturais de movi-

mento como instrumentos para o conhecimento e ex-

pressão de sensações, sentimentos e emoções 

individuais nas relações com o outro.

Guedes3, em seu texto “As crianças e os jogos tradi-

cionais” diz que os jogos, em sua totalidade, vão provo-

car ações e reações dos seus praticantes, propiciar o 

relacionamento entre as crianças, promover o desen-

volvimento das capacidades físico-motoras, do equilí-

brio emocional e afetivo, oferecer uma imagem multi-

dimensional da criança e, por fim, refletir a cultura do 

país ao qual pertencem.

Atualmente, nota-se uma deturpação do real sig-

nificado do jogo na sociedade contemporânea, a qual 

estabelece relações de competitividade, onde o lúdico 

e muitas das manifestações culturais estão sendo per-

didas e esquecidas. Essa situação é decorrente da re-

dução dos objetivos de ensino do jogo, ao campo es-

portivo, no qual o que prevalece é a iniciação 

esportiva prematura, visando o alto rendimento atlé-

tico.

Com relação à transmissão de cultura, a história 

não se mostra única e linear. Existem povos que vive-

ram processos distintos de desenvolvimento e que 

atribuem diferentes noções de família, adulto ou crian-

ça. Tal fato nos leva a perceber que os significados e 

valores dados aos brinquedos e brincadeiras vão va-

riar de acordo com o contexto e com o tempo, na me-

dida em que se percebe que as crianças, quando brin-

cam, se defrontam a todo momento com os vestígios 

que as gerações mais velhas deixaram.

[...] Levando em consideração a sociedade violenta 

em que vivemos, onde as ruas se tornam perigosas 

para estas crianças, limitando os espaços para tais jo-

gos, o papel da escola em revitalizar a cultura destes 

em seus espaços torna-se cada vez mais importante, 

o que fortaleceria a manutenção dessa cultura para as 

próximas gerações.

[...] Nesse sentido, é indispensável resgatar a cultu-

ra do mundo vivido pelo estudante, de forma lúdica, 

trazendo para as aulas diferentes situações de ensino, 

onde os jogos tornam-se significativos para a identi-

dade cultural e para a compreensão da realidade social 

em que vivemos.
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Concepções quanto ao uso de jogos no ensino da 

Matemática

Como apontado em Grando (2000; 2004), pode-
mos definir “momentos” de intervenção pedagógica 
com jogos no ambiente da sala de aula, sendo que ca-
da um desses momentos apresenta um objetivo, uma 
intenção por parte do professor. Caracterizamos estes 
momentos como sendo:

1o) Familiarização com o material do jogo.

Neste primeiro momento, os estudantes entram 
em contato com o material do jogo, identificando ma-
teriais conhecidos, como: dados, peões, tabuleiros e 
outros, e experimentam o material através de simu-
lações de possíveis jogadas. É comum o estabeleci-
mento de analogias com os jogos já conhecidos.

2o) Reconhecimento das regras.

O reconhecimento das regras do jogo, pelos estu-
dantes, pode ser realizado de várias formas: explica-
das pelo orientador da ação ou lidas ou, ainda, iden-
tif icadas através da realização de várias 
partidas-modelo, onde o orientador da ação pode jo-
gar várias partidas seguidas com um dos estudantes, 
que aprendeu previamente o jogo, e os estudantes 
restantes tentam perceber as regularidades nas jo-
gadas e identificam as regras do jogo.

3o) O “jogo pelo jogo”: jogar para garantir regras.

Este é o momento do jogo pelo jogo, do jogo espontâ-
neo simplesmente, em que se possibilita ao estudante 
jogar para garantir a compreensão das regras. Neste mo-
mento, são exploradas as noções matemáticas contidas 
no jogo. O importante é a internalização das regras, pe-
los estudantes. Joga-se para garantir que as regras te-
nham sido compreendidas e que vão sendo cumpridas.

4o) Intervenção pedagógica verbal.

Depois dos três momentos anteriores, os estudan-
tes passam a jogar agora contando com a intervenção 
propriamente dita. Trata-se das intervenções que são 
realizadas verbalmente, pelo orientador da ação, du-
rante o movimento do jogo. Este momento caracteri-
za-se pelos questionamentos e observações realizadas 
pelo orientador da ação a fim de provocar os estudan-
tes para a realização das análises de suas jogadas (pre-
visão de jogo, análise de possíveis jogadas a serem rea-
lizadas, constatação de “jogadas erradas” realizadas 
anteriormente, etc.). Neste momento, a atenção está 
voltada para os procedimentos criados pelos sujeitos 
na resolução dos problemas de jogo, buscando relacio-
nar este processo à conceitualização matemática. 

5o) Registro do jogo.

É um momento que pode acontecer, dependendo da 
natureza do jogo que é trabalhado e dos objetivos que se 
têm com o registro. O registro dos pontos, ou mesmo 
dos procedimentos e cálculos utilizados, pode ser consi-
derado uma forma de sistematização e formalização, 

através de uma linguagem própria que, no nosso caso, 
seria a linguagem matemática. É importante que o orien-
tador da ação procure estabelecer estratégias de inter-
venção que gerem a necessidade do registro escrito do 
jogo, a fim de que não seja apenas uma exigência, sem 
sentido para a situação de jogo. O registro é um impor-
tante instrumento de que pode dispor o estudante, para 
a análise de jogadas “erradas” (jogadas que poderiam ser 
melhores) e construção de estratégias.

6o) Intervenção escrita.

Trata-se da problematização de situações de jogo. Os 
estudantes resolvem situações-problema de jogo, elabo-
radas pelo orientador da ação ou mesmo propostas por 
outros sujeitos. A resolução dos problemas de jogo pro-
picia uma análise mais específica sobre o jogo, onde os 
problemas abordam diferentes aspectos do jogo que po-
dem não ter ocorrido durante as partidas. Além disso, 
trata-se de um momento onde os limites e as possibili-
dades do jogo são resgatados pelo orientador da ação, 
direcionando para os conceitos matemáticos a serem 
trabalhados (aprendizagem matemática). O registro do 
jogo também está presente, neste momento.

Para o estudante, as situações-problema escritas 
representam um aperfeiçoamento nas suas formas de 
jogar, o que significa uma melhora do seu desempe-
nho a fim de vencer o jogo. É nesse sentido que bus-
camos garantir, até certo ponto, a pouca perda de lu-
dicidade do jogo, ao levá-lo para o contexto de sala de 
aula. Para o estudante, o objetivo de realizar tais ativi-
dades continua sendo o aperfeiçoar-se para buscar uma 
vitória, ou seja, continua sendo o jogo, pois o fator com-
petitivo está garantido nesta ação. Disto decorre o fa-
to de retornarmos ao jogo, após a realização das situa-
ções-problema, o que denominamos o momento de 
“jogar com competência” e que analisaremos a seguir.

7o) Jogar com “competência”.

Um último momento representa o retorno à situa-
ção real de jogo, considerando todos os aspectos an-
teriormente analisados (intervenções). É importante 
que o estudante retorne à ação do jogo para que exe-
cute muitas das estratégias definidas e analisadas du-
rante a resolução dos problemas. Afinal, de que adian-
ta ao indivíduo analisar o jogo sem tentar aplicar suas 
“conclusões” (estratégias) para tentar vencer seus ad-
versários? Optou-se em denominar este momento por 
“jogar com competência”, considerando que o estu-
dante, ao jogar e refletir sobre suas jogadas e jogadas 
possíveis, adquire uma certa “competência” naquele 
jogo, ou seja, o jogo passa a ser considerado sob vários 
aspectos e óticas que inicialmente poderiam não estar 
sendo considerados [...].

GRANDO, Regina Célia. Concepções quanto ao uso de jogos no 

ensino da Matemática. Disponível em: https://edisciplinas.usp.
br/pluginfile.php/5008048/mod_resource/content/1/

texto%20jogos%20regina%20grando.pdf. Acesso em: 20 jan. 
2020.
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Mania de Pitágoras

Elisha Scott Loomis, professor de Matemática em 

Cleveland, Ohio (Estados Unidos) era realmente um 

apaixonado pelo teorema de Pitágoras. Durante  

20 anos, de 1907 a 1927, colecionou demonstrações 

desse teorema, agrupou-as e as organizou num livro, 

ao qual chamou “The Pythagorean proposition” (A pro�

posição de Pitágoras). A primeira edição, em 1927, con-

tinha 230 demonstrações. Na segunda edição, publi-

cada em 1940, este número foi aumentado para  

370 demonstrações. Depois do falecimento do autor, 

o livro foi reimpresso, em 1968 e 1972, pelo “Natio�

nal Council of Teachers of Mathematics” daquele país.

O professor Loomis classifica as demonstrações do 

teorema de Pitágoras em basicamente dois tipos: pro-

vas “algébricas” (baseadas nas relações métricas nos 

triângulos retângulos) e provas “geométricas” (basea-

das em comparações de áreas). Ele se dá ao trabalho 

de observar que não é possível provar o teorema de 

Pitágoras com argumentos trigonométricos porque a 

igualdade fundamental da Trigonometria, cos2 x 1 
1 sen2 x 5 1, já é um caso particular daquele teorema.

[Um possível] enunciado do teorema de Pitágoras 

é o seguinte: “A área do quadrado cujo lado é a hipo-

tenusa de um triângulo retângulo é igual à soma das 

áreas dos quadrados que têm como lados cada um dos 

catetos”.

Se a, b são as medidas dos catetos e c é a medida da 

hipotenusa, o enunciado acima equivale a afirmar que 

a
2 1 b2 5 c2.

Documentos históricos mostram que os egípcios e 

os babilônios, muito antes dos gregos, conheciam ca-

sos particulares desse teorema, expressos em relações 

como 32 1 42 5 52 e 12 1 
3  2

 5  1
1   2

4            4
( (( (.

O fato de que o triângulo de lados 3, 4 e 5 é retân-

gulo era (e ainda é) útil aos agrimensores. Há também 

um manuscrito chinês, datando de mais de mil anos 

antes de Cristo, onde se encontra a seguinte afirma-

ção: “Tome o quadrado do primeiro lado e o quadrado 

do segundo e os some; a raiz quadrada dessa soma é 

a hipotenusa”. Outros documentos antigos mostram 

que na Índia, bem antes da era Cristã, sabia-se que os 

triângulos de lados 3, 4, 5, ou 5, 12, 13, ou 12, 35, 37 

são retângulos.

O que parece certo, todavia, é que nenhum desses 

povos sabia demonstrar o teorema. Tudo indica que 
Pitágoras foi o primeiro a prová-lo. (Ou alguém da sua 
Escola o fez, o que dá no mesmo, pois o conhecimento 

científico naquele grupo era propriedade comum.)

A mais bela prova  

Qual foi a demonstração dada por Pitágoras? Não 

se sabe ao certo, pois ele não deixou trabalhos escri-
tos. A maioria dos historiadores acredita que foi uma 

demonstração do tipo “geométrico”, isto é, baseada na 

comparação de áreas. Não foi a que se encontra nos 

“Elementos” de Euclides, e que é ainda hoje muito en-
contrada nos livros de Geometria, pois tal demonstra-
ção parece ter sido concebida pelo próprio Euclides. 

A demonstração de Pitágoras pode muito bem ter si-
do a que decorre das figuras abaixo:

b b

b

c

c
a

a

a

a

a

c

c

b

Do quadrado que tem a 1 b como lado, retiremos 

4 triângulos iguais ao dado. Se fizermos isto como na 
figura à esquerda, obteremos um quadrado de lado c. 

Mas, se a mesma operação for feita como na figura à 
direita, restarão dois quadrados, de lados a e b respec-
tivamente. Logo, a área do quadrado de lado c é a so-
ma das áreas dos quadrados cujos lados medem a e b.

Esta é, provavelmente, a mais bela demonstração 

do teorema de Pitágoras. Entretanto, no livro de Loo-
mis ela aparece sem maior destaque, como variante 

de uma das provas dadas, não sendo sequer contada 

entre as 370 numeradas.

Apresentamos a seguir algumas demonstrações do 

teorema de Pitágoras que têm algum interesse espe-
cial, por um motivo ou por outro. As 4 primeiras cons-
tam da lista do professor Loomis.

A prova mais curta

É também a mais conhecida. Baseia-se na seguinte 
consequência da semelhança de triângulos retângulos: 

“Num triângulo retângulo, cada cateto é a média geo-
métrica entre a hipotenusa e sua projeção sobre ela”.  

Leitura 2

Pensando na importância histórica do teorema de Pitágoras e na diversidade de demonstrações que já foram 

produzidas para ele, recomendamos a leitura do artigo a seguir, que foi publicado na Revista do Professor de Ma-

temática (RPM). 
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Assim, se m e n são respectivamente as projeções dos ca-

tetos a e b sobre a hipotenusa c, temos a2 5 mc, b2 5 nc, 

enquanto m 1 n 5 c. Somando, vem a2 1 b2 5  c2.

c

m

a b

n

A demonstração do presidente  

James Abram Garfield, presidente dos Estados Uni-

dos durante apenas 4 meses (pois foi assassinado em 

1881) era também general e também gostava de Ma-

temática. Ele deu uma prova do teorema de Pitágoras 

baseada na figura abaixo.

a

a

b

b c
c

A área do trapézio com bases a, b e altura a 1 b é 

igual à semissoma das bases vezes a altura. Por outro 

lado, a mesma área é também igual à soma das áreas 

de 3 triângulos retângulos. 

Portanto 
a 1 b  

3 (a 1 b) 5
 ab 

1
 ab 

1
 ab 

1
 c2

    2                             2        2       2       2
. 

A demonstração de Leonardo da Vinci

O grande gênio criador da Mona Lisa também con-

cebeu uma demonstração do teorema de Pitágoras, 

que se baseia na figura abaixo.

 

A

B

C

D

E

G

F

H J

I

Os quadriláteros ABCD, DEFA, GFHI e GEJI são con-

gruentes. Logo, os hexágonos ABCDEF e GEJIHF têm 

a mesma área. Daí resulta que a área do quadrado FEJH 

é a soma das áreas dos quadrados ABGF e CDEG.

A demonstração de Papus  

Na realidade, não se trata apenas de uma nova de-

monstração, mas de uma generalização bastante in-

teressante do teorema de Pitágoras. Em vez de um 

triângulo retângulo, toma-se um triângulo arbitrário 

ABC; em vez de quadrados sobre os lados, tomam-se 

paralelogramos, sendo dois deles quaisquer, exigindo-

-se que o terceiro cumpra a condição de CD ser para-

lelo a HA, e com o mesmo comprimento.

DE N

B

F

K

G
H

I

M

A

C

L

J

O teorema de Papus afirma que a área do paralelo-

gramo BCDE é a soma das áreas de ABFG e AIJC.  

A demonstração se baseia na simples observação de 

que dois paralelogramos com bases e alturas de mes-

mo comprimento têm a mesma área.

Assim, por um lado, AHKB tem a mesma área que 

ABFG e, por outro lado, a mesma área que BMNE. Se-

gue-se que as áreas de BMNE e ABFG são iguais. Ana-

logamente, são iguais as áreas de CDNM e CAIJ. Por-

tanto, a área de BCDE é a soma das áreas de ABFG e 

CAIJ.

O teorema de Pitágoras é caso particular do de 

Papus. Basta tomar o triângulo ABC retângulo e três 

quadrados em lugar dos três paralelogramos. 

O argumento de Polya

No meu entender, entretanto, a demonstração mais 

inteligente do teorema de Pitágoras não está incluída 

entre as 370 colecionadas pelo professor Loomis. Ela 

se acha no livro “Induction and analogy in Mathematics”, 

de autoria do matemático húngaro George Polya.

O raciocínio de Polya se baseia na conhecida pro-

posição, segundo a qual “as áreas de duas figuras se-

melhantes estão entre si como o quadrado da razão 

de semelhança”.

Lembremos que duas figuras F e F8 dizem-se se-

melhantes quando a cada ponto A da figura F corres-

ponde um ponto A8 em F8, chamado o seu homólogo, 

de tal maneira que se A, B são pontos quaisquer de F 

e A8, B8 são seus homólogos em F8 então a razão 
A8B8
AB

 

é uma constante k, chamada razão de semelhança de 

F para F8. Por exemplo, dois triângulos são semelhan-

tes se, e somente se, os ângulos de um deles são con-

gruentes aos ângulos do outro. Por outro lado, dois 

quadrados quaisquer, um de lado L e outro de lado L8, 
são semelhantes e a razão de semelhança do primeiro 

para o segundo é k 5 
L8
L

.
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Leitura 3

O livro Mancala: o jogo africano no ensino da Matemática, de Rinaldo 

Pevidor Pereira e Henrique Cunha Junior (Curitiba: Appris, 2016), apre-

senta uma introdução do ensino de matemática articulado com a cul-

tura e a história africana e afro-brasileira, com o suporte da Etnoma-

temática. Nesta obra, recomendada para professores de diversas áreas, 

o jogo mancala é usado como um ponto de partida lúdico que propicia 

reflexões e mudanças de postura dos professores e dos estudantes em 

relação à Matemática e à cultura afro-brasileira.

Em vez do teorema de Pitágoras, Polya procura pro-

var a seguinte proposição mais geral (que, diga-se de 

passagem, já se acha nos “Elementos” de Euclides):

 

F

F8F 9

Se F, F8 e F9 são figuras semelhantes, construídas 

respectivamente sobre a hipotenusa c e sobre os ca-

tetos a, b de um triângulo retângulo, então a área de 

F é igual à soma das áreas de F8 e F9.
O enunciado acima implica que a razão de seme-

lhança de F8 para F9 é 
b

a

 de F8 para F é 
c

a

 e de F9 para 

F é 
c

b
.

Por simplicidade, escrevamos F em vez de “área de 

F”, G em vez de “área de G”, etc.

Se G, G8, G9 são outras figuras semelhantes cons-

truídas sobre a hipotenusa e os catetos, respectiva-

mente, em virtude da proposição acima enunciada, 

teremos:

 G8
5 

b2 
5 
 F8

 G9     a2      F9
Logo:

 G8
5 

F8
 G9     F9

.

De modo análogo teremos:

 G8
5 

G

 F8     F

Portanto 
G 

5  
G8 

5
 G9

 F      F8     F9  5 a, digamos. Escrevendo 

de outro modo: G 5 a ? F, G8 5 a ? F8 e G9 5 a ? F9.
Que significam estas 3 últimas igualdades? Elas 

querem dizer que, se conseguirmos achar 3 figuras 

semelhante especiais F, F8 e F9, construídas sobre a 

hipotenusa e os catetos do nosso triângulo, de tal ma-

neira que se tenha F 5 F8 1 F9 então teremos também 

G 5 G8 1 G9, sejam quais forem as figuras semelhan-

tes G, G8 e G9 construídas do mesmo modo. Com efei-

to, teremos G 5 a ? F, G8 5 a ? F8 e G9 5 a ? F9, logo 

G8 1 G9 5 a ? F8 1 a ? F9 5 a(F8 1 F9) 5 a ? F = G.

Agora é só procurar as figuras especiais. Mas elas 

estão facilmente ao nosso alcance. Dado o triângulo 

retângulo ABC, tracemos a altura CD, baixada do vér-

tice do ângulo reto C sobre a hipotenusa AB.

DA B

C

A figura F será o próprio triângulo ABC. Para F8 es-

colheremos ADC e faremos F9 5 BCD. Evidentemente, 

F, F8 e F9 são figuras semelhantes. Mais evidentemen-

te ainda, temos F 5 F8 1 F9.
ROSA, Euclides. Mania de Pitágoras. Revista do Professor de 

Matemática. n. 2. Disponível em: http://www.rpm.org.br/

cdrpm/2/5.htm. Acesso em: 20 jan. 2020.
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 PROJETO 2  PROTAGONISMO JUVENIL

O lugar em que vivemos

Como você mudaria a região onde 

você mora para que ela se tornasse 

um lugar melhor? 

O foco deste projeto é o Protagonismo juvenil, que 
pode ser definido como a participação ativa e propo-
sitiva do jovem em projetos que contribuam para o de-
senvolvimento individual, da escola, da comunidade, 
do bairro e até mesmo da sociedade como um todo. 
Essa participação pode se dar em atividades artísti-
cas, propostas de intervenção pública, campanhas e 
movimentos coletivos. 

Neste projeto, os estudantes vão identificar a dife-
rença entre município e cidade e refletir sobre alguns 
problemas que as regiões urbana e rural apresentam, 
analisá-los e propor soluções para eles. Para isso, vão 
procurar conhecer o bairro e a cidade onde estudam 
e moram. Vão conhecer o conceito de densidade uti-
lizado em algumas áreas do conhecimento e aplicá-lo 
de acordo com o preceituado em cada situação. Além 
disso, eles vão estudar os diferentes níveis de governo 
no Brasil, bem como as responsabilidades de cada ní-
vel. Por fim, com base nas reportagens, nos assuntos 
estudados e nas informações levantadas, vão identi-
ficar alguns problemas da região e, como produto fi-
nal, elaborar propostas de solução para esses proble-
mas e apresentá-las à comunidade escolar.

O projeto aborda alguns Temas Contemporâneos 
Transversais (TCTs) ao longo das etapas. Identifica-
mos o tema educação ambiental como contexto dos 
textos sobre enchentes e queimadas, apresentados 
na etapa 1. Além disso, o tema também é abordado 

na apresentação do segundo problema da etapa 2, 

que é o excesso de lixo despejado de maneira irre-
gular no meio ambiente.

Na etapa 3 o tema educação fiscal é abordado na 
explicação da estrutura pública governamental e na 
associação de impostos e o respectivo uso na so-
ciedade, seja para uma melhoria ou manutenção dos 
serviços e das estruturas já existentes.

Objetivos

 ■ Aprender a diferença entre município e cidade. 

 ■ Analisar e discutir aspectos de problemas que ocor-

rem em regiões urbanas e rurais.

 ■ Aprender quais são os níveis de governo no Brasil.

 ■ Compreender quais são as responsabilidades de 

cada nível de governo.

 ■ Criar proposta de soluções para problemas identi-

ficados na região.

 ■ Apresentar e divulgar essa proposta para a comu-

nidade escolar.

Justificativa

Este projeto se justifica pela necessidade de os es-

tudantes reconhecerem o papel deles como protago-

nistas no processo de aprendizagem e se conscienti-

zarem de como exercê-lo. Para isso, propomos que 

conheçam a organização política do país, os problemas 

locais e regionais e como eles afetam a vida das pes-

soas da comunidade. A atuação do jovem como pro-

tagonista deve se basear no conhecimento da reali-

dade, a fim de que ele se sinta apto a propor soluções 

para problemas reais. 

Além disso, é de vital importância ampliar os co-

nhecimentos dos estudantes referentes a outras áreas 

com base na utilização dos conhecimentos da Mate-

mática, ciência exata tão intrincada na vida em socie-

dade, apesar de, muitas vezes, não nos darmos conta 

disso. Essa é mais uma razão pela qual justificamos 

este projeto: relacionar os conteúdos de Matemática 

às aplicações reais.

Para tanto, os estudantes também vão trabalhar 

com argumentação, oral e escrita, preconizada em 

Linguagens e suas Tecnologias, e com outras áreas, 

como Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciên-

cias da Natureza e suas Tecnologias para abalizar 

as escolhas. Destaca-se que, em uma proposta de 

trabalho com projeto, há momentos em que os es-

tudantes vão estudar em dupla ou em grupo, deven-

do para isso ser incentivados a manter o foco no 

desenvolvimento das ideias que atendam ao que é 

determinado pelo objetivo em questão. Trabalhan-

do com base nesse viés, espera-se que eles desen-

volvam as competências gerais, as competências 

específicas e as habilidades indicadas para cada 

área do conhecimento.
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A BNCC neste projeto

Apresentamos no quadro abaixo as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste pro-
jeto, bem como as competências específicas e as habilidades (da área de Matemática e suas Tecnologias e de 
outras áreas do conhecimento) que são favorecidas no decorrer deste projeto.

Competências gerais CG03, CG04, CG05, CG07, CG08.

Competências específicas e 
habilidades de Matemática e suas 
Tecnologias

Competências específicas:
CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03,  
CEMAT04.

Habilidades:
EM13MAT101, EM13MAT104, 

EM13MAT201, EM13MAT314, 

EM13MAT406.

Competências específicas e 
habilidades de outras áreas do 
conhecimento

Competências específicas de 
Linguagens e suas Tecnologias:
CELGG01, CELGG03, CELGG04.

Habilidades de Linguagens e suas  
Tecnologias:
EM13LGG101, EM13LGG102,  
EM13LGG104, EM13LGG303,  
EM13LGG402.

Competências específicas de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias:
CECNT03.

Habilidades de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias:
EM13CNT310.

Competências específicas de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas:
CECHS01.

Habilidades de Ciências Humanas e  
Sociais Aplicadas:
EM13CHS106.

Planejamento

Professor responsável

Este projeto pode ser coordenado pelo professor 
de Matemática em conjunto com os professores de 
Língua Portuguesa e de Ciências Humanas e a colabo-
ração do professor de Ciências da Natureza. 

Cronograma do projeto

A seguir você encontra uma sugestão de distribui-
ção de aulas para cada etapa deste projeto conside-
rando que o trabalho será desenvolvido ao longo de 1 

trimestre letivo (com 1 aula semanal). 

Abertura do projeto e Como será o projeto? 1 aula

Etapa 1 2 aulas

Etapa 2 4 aulas

Etapa 3 2 aulas

Etapa 4 3 aulas

Avaliação 1 aula

Essa distribuição foi pensada de acordo com os as-
suntos e as atividades que serão realizadas em cada 
etapa, mas é importante analisar se são necessários 
ajustes considerando a realidade da escola e da tur-
ma, assim como as vivências familiares e escolares 
dos estudantes. 

A avaliação

É importante que cada estudante seja avaliado de 
modo constante, estruturado e com parâmetros bem 
definidos, assim como tenha espaço para se autoava-
liar rotineiramente. 

Para que esse processo aconteça no decorrer de 
todo o projeto, é necessário organizar uma rotina de 
avaliações na qual, a cada grupo de aulas predefini-
das, cada estudante seja acompanhado e avaliado e 
tenha um retorno individual (preferencialmente pre-
sencial) sobre aspectos do próprio desenvolvimento 
comportamental e intelectual. Já a autoavaliação, que 
também deve ser constante, tem uma dinâmica pes-
soal e acontece mais naturalmente conforme o estu-
dante desenvolve as atividades do projeto, faz per-
guntas e é questionado, obtém conclusões, se 
depara com dúvidas ou dificuldades e encontra ma-
neiras de solucioná-las.

A avaliação dos aspectos comportamentais leva em 
conta a postura dos estudantes no cumprimento das 
datas acordadas (cronograma de trabalho), na intera-
ção com os colegas, o professor e as outras pessoas 
envolvidas no projeto, na maneira como eles lidam com 
os problemas que surgem no decorrer do trabalho, en-
tre outros aspectos relacionados ao comportamento 
pessoal e coletivo. Já a avaliação intelectual pode ser 
realizada por meio da análise dos registros feitos em 
cada Portfólio.
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sequência, apresentamos duas reportagens que abor-

dam problemas comuns em municípios do Brasil.

O estudante será instigado a refletir sobre esses 

problemas, conversar sobre eles com os colegas 

e conjecturar sobre quais órgãos do governo bra-

sileiro são responsáveis por tomar atitudes para 

solucioná-los.

Nesta etapa trabalhamos a comunicação (oral e es-

crita) e a organização do pensamento, o que favorece 

o desenvolvimento da competência geral 4 (CG04) da 

BNCC. 

Na etapa 2 os estudantes vão ler reportagens que 

abordam problemas de mobilidade urbana, coleta se-

letiva, revitalização de espaços públicos e infraestru-

tura de escolas, que ocorrem em regiões urbanas e 

regiões rurais, para compreender os aspectos desses 

problemas e refletir sobre eles.

Os estudantes, também nessa etapa, vão rever al-

guns conceitos matemáticos que podem ajudar na 

análise e na sugestão de solução dos problemas que 

eles listaram na etapa 1. 

O trabalho realizado nesta etapa favorece o desen-

volvimento das competências gerais 4, 5 e 7 (CG04, 

CG05 e CG07) da BNCC. 

Na etapa 3 os estudantes vão compreender como 

funciona a distribuição de tarefas entre os níveis de 

governo no Brasil para entender quais são as respon-

sabilidades de cada nível de governo. 

Na etapa 4, como produto final, será pedido aos 

estudantes que elaborem propostas de solução para 

os problemas identificados por eles no município ou 

no bairro em que vivem. Para isso, eles deverão se-

guir alguns passos que são apresentados na etapa.

Também nessa etapa, os estudantes vão organizar 

um evento para apresentar à comunidade escolar as 

propostas de soluções elaboradas por eles.

O trabalho realizado nesta etapa favorece o desen-

volvimento das competências gerais 3, 4, 7 e 8 (CG03, 

CG04, CG07 e CG08) da BNCC. 

Abertura do projeto e  
Como será o projeto?

Na abertura do projeto, além da apresentação do 

tema integrador do projeto, de uma imagem e de um 

texto que têm o objetivo de iniciar o trabalho, consta 

a questão geradora que norteia o propósito do proje-

to: Como você mudaria a região onde você mora para 

que ela se tornasse um lugar melhor?

O objetivo da pergunta é fazer o estudante, em um 

primeiro momento, refletir sobre si mesmo. Além dis-

so, a pergunta o leva a refletir sobre como seria um 

bom lugar para morar. 

Sendo realizadas periodicamente, no decorrer das 

etapas do projeto, a avaliação e a autoavaliação dão a 

oportunidade de o estudante refletir sobre os próprios 

comportamentos, em especial aqueles que precisam 

ser readequados, além de ter tempo de reavaliar ou 

complementar o conhecimento sobre algum assunto 

que está sendo investigado.

A etapa final de avaliação e autoavaliação, após o 

término do projeto, também é necessária para conso-

lidar as aprendizagens e as percepções feitas rotinei-

ramente e fazer um balanço geral do projeto e das ati-

tudes desenvolvidas nele.

Desenvolvimento do projeto

Este projeto foi desenvolvido com base nas diretri-

zes curriculares estabelecidas pela BNCC, documen-

to homologado pelo Ministério da Educação em 2018, 

para os ensinos Fundamental e Médio.

Para atender às diretrizes da BNCC e consideran-

do que é preciso incentivar nos estudantes o reco-

nhecimento do papel deles como protagonistas do 

processo de aprendizagem, atuando com autono-

mia, indicamos a seguir as competências gerais, as 

competências específicas de Matemática e suas 

Tecnologias, de Linguagens e suas Tecnologias, de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e as habilidades cor-

respondentes indicadas no documento, nas quais 

este projeto se baseia.

A abordagem teórico-metodológica deste proje-

to é inspirada em uma atuação pedagógica com en-

foque globalizador, de acordo com Antoni Zabala. 

Esse enfoque parte do pressuposto de que os con-

teúdos de aprendizagem são sempre meios para co-

nhecer questões que uma realidade experiencial dos 

estudantes pode proporcionar ou responder a elas; 

realidade esta que é sempre global e complexa.

Sugerimos a leitura da obra Trabalhando com pro-

jetos: planejamento e gestão de projetos educacionais, 

de Eduardo Barbosa e Dácio Moura, que apresenta a 

visão analítica desses educadores sobre como moni-

torar de mandeira assertiva o desenvolvimento de um 

projeto. Na página 244 deste Manual você encontrará 

mais informações sobre esta leitura.

Assim, buscando respaldo nessa abordagem, orga-

nizamos este projeto em 4 etapas que serão breve-

mente apresentadas a seguir. Aqui apresentamos co-

mentários para o trabalho contínuo e integral com 

este projeto de Protagonismo juvenil.

Na etapa 1 apresentamos de início para os estu-

dantes a diferença entre município e cidade. Na 
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Depois desse trabalho inicial, é importante que os 
estudantes tenham uma visão geral do projeto e to-
mem conhecimento de como ele será desenvolvido, 
conhecendo os Objetivos e a Justificativa, o Produto 

final que será obtido e as etapas que serão percorri-
das (Planeje-se!) para chegar a esse produto final.

Apresente à turma o cronograma das etapas do 
projeto, conforme sugestão dada neste Manual, e ex-
plique que algumas adequações podem ocorrer du-
rante a execução do projeto para atender às neces-
sidades das etapas ou por escolha dos próprios 
estudantes. Nesse momento, você também pode 
apresentar a eles a organização que será proposta 
em cada etapa (a ser feita individualmente, em dupla, 
em grupos, com a turma toda) e sugerir que eles se 
organizem previamente para as atividades coletivas 
e definam se é interessante manter os mesmos gru-
pos de trabalho ao longo de todo o projeto ou alterá-
-los para mais diversidade de experimentações. Pa-
ra este projeto, propomos, por exemplo, a variação 
das duplas.

É também na apresentação do projeto que os estu-
dantes conhecem a ferramenta do Portfólio, que será 
usado ao longo do projeto (para diversos registros), 
será consultado na última etapa para consolidar o pro-
duto final e servirá também de instrumento de avalia-
ção ao término do projeto.

Etapa 1 – O lugar onde moro

Nessa etapa, apresentamos várias reportagens so-
bre problemas que frequentemente atingem os muni-
cípios, como enchentes nas áreas urbanas, que des-
troem casas e inviabilizam o funcionamento do 
comércio e a circulação pelas ruas, chegando a fazer 
vítimas fatais. 

Muitos desses problemas poderiam ser evitados 
ou minimizados se houvesse mais ações urbanas 
voltadas às formas adequadas e ambientalmente 
corretas de ocupação do espaço. Antes de solicitar 
aos estudantes que leiam as reportagens e respon-
dam às questões propostas nesta etapa, peça que 
consultem sites que tratem de urbanismo e regis-
trem informações sobre planejamento urbano, a 
possibilidade de adotar ações preventivas contra 
enchentes e as atitudes da população que podem 
auxiliar na redução dos danos causados pelas en-
chentes. Peça que façam pesquisas sobre meteo-
rologia e verifiquem se os conhecimentos dessa 
área podem ser úteis para conhecer as variações do 
clima que provocam chuvas fortes com potencial 
para enchentes.

As reportagens apontam para outro problema gra-
ve: os incêndios nas áreas rurais e florestais, que ar-
rasam plantações e matas, matando animais, muitas 
vezes ameaçados de extinção. Peça aos estudantes 
que consultem sites e levantem informações sobre as 
regiões do Brasil mais afetadas por incêndios, as cau-
sas deles e se há medidas que podem ser tomadas pa-
ra evitá-los.

Em seguida, indique aos estudantes que leiam as 
reportagens e anotem as palavras que desconhece-
rem para pesquisá-las em um dicionário impresso ou 
on-line. 

Para começar, confirme se compreenderam que o 
município abrange a zona rural e a zona urbana, ou se-
ja, o campo e a cidade, que ficam sob a mesma admi-
nistração, a prefeitura municipal.

Os professores de Língua Portuguesa e de Ciências 
Humanas podem auxiliar os estudantes a determinar 
o significado das palavras que desconhecerem. 

Atividade 1

Solicite aos estudantes que formem duplas e res-
pondam às questões propostas. Acompanhe o traba-
lho das duplas verificando se estão consultando as 
reportagens presentes no livro, as orientações dos 
professores, se houver, e se estão conseguindo ela-
borar respostas que atendam ao que é proposto nas 
questões. 

Nesse momento, as duplas podem utilizar um dis-
positivo eletrônico com acesso à internet para pes-
quisar os problemas locais, como as enchentes, e 
elaborar respostas que atendam ao objetivo de cada 
questão. Se a cidade já foi atingida por enchentes 
que causaram danos, peça aos estudantes que re-
latem se o local onde moram foi atingido e se a ad-
ministração da cidade adotou medidas para reduzir 
as enchentes e os danos causados à população. 

Sugira que pesquisem outras cidades cuja constru-
ção foi planejada, como Boa Vista, capital de Roraima, 
citada no texto que abre o projeto. Veja outros exem-
plos de cidades brasileiras planejadas.

 ■ Salvador, fundada pelos portugueses em 1549, foi 

a primeira cidade planejada do país. Projetada pelo 
arquiteto Luís Dias, o projeto previa uma geometria 
quadricular para tornar a cidade um centro admi-
nistrativo e um forte militar. A inspiração do arqui-
teto veio de trabalhos renascentistas.

 ■ Teresina foi fundada em 1852. Os engenheiros José 

Antônio Saraiva e Isidoro França eram os respon-
sáveis pelo planejamento que previa a separação 
da cidade, em áreas administrativas, residenciais, 
comerciais, políticas, econômicas e religiosas.
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 ■ Belo Horizonte, inaugurada em 1897, é a atual ca-
pital mineira e foi projetada por Aarão Reis, que se 
inspirou em cidades europeias, como Paris.

 ■ Goiânia foi a primeira cidade planejada do sé-
culo XX. Foi inaugurada em 1933. O projeto ficou 

sob responsabilidade de Atílio Corrêa Lima.
 ■ Palmas foi inaugurada em 1990 e projetada por Luiz 

Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de 
Oliveira Filho.

Ao final, faça a verificação das respostas com a turma 
toda e peça aos estudantes que apontem se houve res-
postas diferentes para a mesma questão e por que isso 
ocorreu. É possível que isso ocorra, uma vez que pode 
haver estudantes que residam em bairros diferentes e 
os problemas que os assolam também podem variar. 

Nos itens c, d, e, pergunte aos estudantes sobre 
ações de cidadania que poderiam auxiliar no com-
bate a enchentes e a incêndios nas regiões de mata. 
É importante ressaltar que cuidar do meio ambien-
te e adotar atitudes de não jogar lixo nas ruas, entre 
outras, também é exercer o protagonismo das ações 
cidadãs. Consoante com a tônica do Protagonismo 
juvenil, sugerimos neste momento a leitura do artigo 
Os jovens e a cidade: relações e representações, na pá-
gina 244 deste Manual, que propõem uma reflexão so-
bre a participação de jovens em coletivos populares 
de Juiz de Fora (MG).

Portfólio

Este é o primeiro portfólio do projeto. Se julgar ne-
cessário, explique para os estudantes qual o propósi-
to dele: refletir sobre as atividades que os estudantes 
realizaram, bem como tomar decisões coletivas sobre 
o projeto e sintetizar e registrar o que eles desenvol-
veram. Todas as anotações que eles fizerem vão con-
tribuir para a construção do produto final.

Sugira a eles que, enquanto estiverem fazendo as 
pesquisas, perguntem aos familiares se sabem de 
problemas que ocorrem no bairro ou no município em 
que vivem. 

As discussões em sala de aula e as produções de 
texto pelos estudantes favorecem o desenvolvimen-
to das competências específicas 1 e 4 (CELGG01 e 

CELGG04) e das habilidades EM13LGG101, 

EM13LGG102, EM13LGG104 e EM13LGG402 da BNCC 

de Linguagens e suas Tecnologias, e da competência 
específica 1 (CECHS01) e da habilidade EM13CHS106 

da BNCC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Etapa 2 – Explorando problemas de 
municípios

Nesta etapa, os estudantes vão conhecer e com-
preender alguns problemas que ocorrem em regiões 

urbanas e rurais, analisando conceitos que podem aju-
dar na análise e na solução dos problemas que ocor-
rem no bairro ou no município onde moram. Ao olhar 
para soluções que já existem, espera-se que os estu-
dantes as tomem por base para pensar em novas so-
luções ou adaptar as que já existem para um problema 
que ocorre em um contexto diferente. 

Para essa abordagem, indicamos reportagens e pro-
pomos problemas inspirados na realidade para que os 
estudantes apliquem os conhecimentos em soluções 
de possível execução.

O trabalho realizado pelos estudantes nesta etapa 
favorecem o desenvolvimento das competências es-
pecíficas 1, 3 e 4 (CEMAT01, CEMAT03 e CEMAT04) e 

das habilidades EM13MAT104, EM13MAT314 e 

EM13MAT406 da BNCC de Matemática e suas Tecno-
logias, da competência específica 1 (CELGG01) e da 

habilidade EM13LGG101 da BNCC de Linguagens e 

suas Tecnologias, e da competência específica 3 

(CECNT03) e da habilidade EM13CNT310 da BNCC de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Problema 1

Solicite aos estudantes que, em duplas, leiam o tex-
to referente ao problema 1, levantem dúvidas, peçam 

ajuda para esclarecê-las e respondam às questões 
propostas na atividade 2. 

Nesse momento, o professor de Ciências Humanas 
pode auxiliar os estudantes a encontrar a localização 
das cidades no mapa-múndi ou em um globo terrestre 
e a estudar o desenvolvimento econômico dos países 
onde elas se localizam, pois esse conhecimento é fun-
damental para que compreendam os sistemas que com-
põem a estrutura de mobilidade urbana das cidades. 

Os processos sociopolíticos e históricos explicam 
o desenvolvimento dos países e as questões de cida-
dania e direitos da população, permitindo entender o 
planejamento viário das cidades e algumas soluções 
de sucesso implantadas nesses locais. Os estudantes 
também podem fazer pesquisas on-line sobre as cida-
des, desde que tenham à mão um dispositivo com 
acesso à internet. Oriente-os para isso, uma vez que 
se espera que estudem com autonomia nessa etapa 
da escolaridade.

Atividade 2

Quando terminarem de responder às questões, pe-
ça aos estudantes que conversem sobre as respostas 
e apontem semelhanças e diferenças entre elas. So-
licite que destaquem os principais problemas de trans-
porte e mobilidade do local em que vivem e preencham 
um quadro em uma folha avulsa relacionando os pro-
blemas e as soluções que pensaram.
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Problema 2

Para o problema 2, mobilize os conhecimentos pré-
vios dos estudantes perguntando se no dia a dia pra-
ticam a separação do lixo entre orgânico e reciclável 
e se procuram postos e recipientes para fazer o des-
carte seletivo. Se poucos estudantes fizerem isso, 
pergunte por que não há mais adesão a esses progra-
mas, se é por falta de conhecimento, de interesse ou 
de acesso a postos e recipientes de coleta seletiva. 
Enfatize a necessidade de todos participarem das 
iniciativas de reciclagem, pois o acúmulo de lixo e o 
desperdício de materiais recicláveis são problemas 
que afetam seriamente o meio ambiente, acarretan-
do prejuízo a todos. 

Atividade 3

Quando os estudantes terminarem de responder 
às questões propostas na atividade 3, promova a lei-
tura coletiva das respostas e peça que verifiquem jun-
to à direção da escola a possibilidade de disponibilizar 
recipientes de coleta seletiva na escola, se não os 
houver.

Destaque para a turma que, de acordo com o tex-
to do livro, para que a coleta seletiva continue em 
crescimento, os órgãos responsáveis devem dispo-
nibilizar lugares apropriados para o descarte dos ma-
teriais reciclados e a população deve separar o lixo 
orgânico do reciclado. Os dados do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que 13% 

dos resíduos sólidos urbanos vão para a reciclagem 
e de 30% a 40% são considerados próprios para rea-
proveitamento e reciclagem. Solicite que analisem 
os dados da tabela “Composição dos resíduos des-
cartados no Brasil (em 2017)” e a complementem com 

outros itens, como o lixo eletrônico, que representa 
um sério problema, especialmente pelo descarte de 
baterias e outros componentes que contaminam o 
solo e a água. 

Atividade 4

Solicite aos estudantes que elaborem um gráfico 
de setores com os dados da tabela, acrescentando os 
dados sobre o lixo eletrônico. Para isso, acompanhe 
com eles o passo a passo do livro e verifique a dispo-
nibilidade de uso de um dispositivo eletrônico para o 
acesso às planilhas e à construção do gráfico. Se não 
houver disponibilidade, peça que construam o gráfico 
com instrumentos de desenho geométrico e instrua-
-os como fazê-lo.

Problema 3

Para o problema 3, depois que os estudantes lerem 

a reportagem sobre a revitalização das praças e dos 
parques de Porto Alegre e responderem à questão pro-
posta, atribua a eles a tarefa de investigar se nas pro-
ximidades da escola ou do local onde residem há pra-
ças e parques abandonados. 

Se houver, em trabalho conjunto com o professor de 
Língua Portuguesa, proponha à turma que escreva uma 
carta para um jornal local em nome da escola ou faça 
uma postagem no site do órgão público responsável 
pela manutenção para questionar por que as praças e 
os parques estão abandonados e se há planos de revi-
talizá-los, pois esses espaços são fundamentais para 
o convívio e o lazer da população. 

Postar essas mensagens em redes sociais também 
pode gerar resultados positivos no sentido de a popu-
lação se mobilizar e exigir que os órgãos públicos se 
manifestem e promovam ações para melhorar esses 
espaços. Exigir que o poder público cumpra as funções 
faz parte do protagonismo do cidadão.

Problema 4

Para o problema 4, depois que os estudantes lerem 

a reportagem e responderem às questões propostas 
sobre o texto, peça que façam uma investigação do 
ambiente escolar e dos equipamentos escolares e pro-
movam campanhas incentivando os colegas a criar 
grupos de cuidados da escola. 

Caso os estudantes apontem na investigação feita 
problemas de infraestrutura na escola em que estu-
dam, peça que pensem, discutam e elaborem planos 
de ação que minimizem os problemas encontrados. 

Nesse momento, se for possível, converse com o 
coordenador e o diretor da escola e proponha ativida-
des de reforma do ambiente escolar nos fins de sema-
na. É desejável que, para essas atividades, os estu-
dantes peçam ajuda para a comunidade escolar. 

Além disso, proponha aos estudantes que, com ba-
se nas ações indicadas para o problema 3, eles tam-
bém se mobilizem e escrevam aos órgãos públicos res-
ponsáveis pela manutenção das escolas e solicitem 
medidas de conservação do ambiente escolar.

Um pouco mais de Matemática

Na seção Um pouco mais de Matemática, os estu-
dantes revisam o conceito de diferentes densida-
des. Vamos abordar a densidade demográfica que 
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é obtida calculando a razão entre o número total de 

habitantes de uma região e a medida de área (em 

km2) ocupada por essa região, a densidade volumé-

trica que é obtida calculando a razão entre a medi-

da de massa da substância e a medida de volume 

por ela ocupado, a densidade linear, que é obtida 

calculando a razão entre a medida de massa do cor-

po e a medida de comprimento dele, e a densidade 

superficial, que é obtida calculando a razão entre a 

medida de massa do corpo e a medida de área ocu-

pada por esse corpo.

A colaboração do professor de Ciências da Nature-

za poderá enriquecer esse conteúdo.

Portfólio

Ao propor aos estudantes que trabalhem com es-

te portfólio, além do que foi proposto na tarefa, pe-

ça que listem os problemas apontados ao longo da 

etapa e as soluções propostas. Peça também que 

indiquem se as soluções propostas para os proble-

mas foram eficientes e duradouras ou paliativas e 

provisórias, apenas para o momento de crise, e que 

destaquem as ações do poder público nesses mo-

mentos.

Para concluir, reúna a turma e peça que leiam o tex-

to referente ao portfólio. Abra uma discussão e peça 

que complementem com as ideias que julgarem ne-

cessárias. Esse momento é fundamental para que os 

estudantes reflitam sobre a importância de ouvir ou-

tras ideias e opiniões sobre um mesmo problema e as 

propostas de solução. 

O professor de Língua Portuguesa pode participar 

do trabalho e corrigir os textos, de modo que atendam 

aos requisitos da norma padrão, pois escrever com 

clareza e correção é exigido em muitas instâncias da 

vida escolar e profissional.

Etapa 3 – A estrutura pública

Nesta etapa do projeto, vamos aprender sobre a di-

visão de poderes no Brasil e como são distribuídas as 

tarefas entre eles. Vamos estudar também quais são 

as responsabilidades de cada nível de governo. 

O desenvolvimento desta etapa poderá ser realiza-

do em conjunto com os professores de Ciências Hu-

manas, pois eles podem enriquecer a etapa com mais 

informações sobre os assuntos tratados.

Peça aos estudantes que analisem o infográfico e 

verifique se eles compreenderam essa forma de orga-

nização das informações. 

Depois, peça que, em duplas, respondam às ques-

tões propostas.

Propomos que você participe das discussões e, em 

seguida, faça a correção coletiva.

O conteúdo desta etapa e as atividades propostas 

favorecem o desenvolvimento da competência espe-

cífica 1 (CELGG01) e da habilidade EM13LGG101 da 

BNCC de Linguagens e suas Tecnologias. 

Esta etapa também favorece o desenvolvimento da 

competência específica 1 (CECHS01) e da habilidade 

EM13CHS106 da BNCC de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas.

Atividade 8

Nesta atividade, peça aos estudantes que escrevam 

uma síntese da divisão de poderes no Brasil e em que 

constem as atribuições de cada um. Oriente-os a des-

crever os processos de escolha dos dirigentes políti-

cos explicando como se dão os processos eleitorais 

no país e a periodicidade deles. A atuação política faz 

parte do exercício da cidadania e deve ser enfatizada 

durante a formação escolar. Os professores de Ciên-

cias Humanas podem auxiliar os estudantes na elabo-

ração dessa parte da síntese. 

Portfólio

Peça aos estudantes que organizem os problemas 

pesquisados no portfólio da etapa anterior, de acordo 

com o nível de governo responsável por um problema. 

Caso os estudantes sintam dificuldade em catego-

rizar sozinhos os problemas, peça a eles que se reú-

nam em grupos e conversem sobre esses problemas. 

Etapa 4 – Proposta de soluções

Esta é a última etapa deste projeto e é nela que 

os estudantes vão elaborar a proposta de solução 

para o problema que identificaram no bairro ou no 

município e apresentar essa proposta à comunida-

de escolar. 

Os trabalhos desenvolvidos nessa etapa favore-

cem o desenvolvimento da competência específica 2 

(CEMAT02) e da habilidade EM13MAT201 da BNCC 

de Matemática e suas Tecnologias, das competên-

cias específicas 1, 2, 3 e 4 (CELGG01, CELGG02, 

C E L G G 0 3  e  C E L G G 0 4 )  e  d a s  h a b i l i d a d e s 

EM13LGG101,  EM13LGG104,  EM13LGG204, 

EM13LGG303 e EM13LGG402 da BNCC de Lingua-

gens e suas Tecnologias, e da competência especí-

fica 1 (CECHS01) e da habilidade EM13CHS106 da 

BNCC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

A fim de suportar os estudantes nas escolhas deles 

e nas propostas de solução, há algumas leituras que 

auxiliarão a você, professor, na orientação de ações 

dentro dos mais variados temas que compõem o pla-

nejamento urbano e a sustentabilidade. Veja a seguir.
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 ■ A produção do espaço urbano: agentes e processos, 

escalas e desafios, traz ao leitor uma coleção de ar-

tigos sobre o tema e um arcabouço teórico chan-

celado pelos autores.

 ■ A juventude pensa a cidade, considera as diferentes 

juventudes, as ambições e os dilemas associados 

a reivindicações dessas juventudes quanto ao es-

paço e ao meio ambiente.

 ■ Mobilidade urbana e cidadania apresenta o funcio-

namento das cidades com sugestões de melhorias 

e otimizações do ponto de vista do engenheiro e 

sociólogo Eduardo Alcântara de Vasconcellos.

 ■ Reciclagem e sustentabilidade ambiental: a impor-

tância dos processos logísticos, artigo assinado por 

João Carlos de Souza, traz uma análise completa 

desde o planejamento, gestão, fluxos de matérias-

-primas, entre outros processos da cadeia produ-

tiva, sugerindo, inclusive, alternativas de materiais 

cuja reciclagem é mais viável e eficiente.

 ■ Mudar a cidade é uma introdução crítica ao plane-

jamento e gestão urbanos que explana as principais 

ideias sobre o planejamento urbano no Brasil e no 

exterior, inclusive, com dados de diferentes expe-

riências bem-sucedidas em cidades brasileiras.

Veja mais informações sobre esses materiais nas 

páginas 244 e 245 deste Manual.

Atividade 9

Retome com os estudantes as características pes-

quisadas dos problemas e o nível de governo respon-

sável por eles. Peça aos estudantes que elaborem pro-

postas de solução e oriente-os a seguir o passo a 

passo indicado nesta atividade.

Nesta etapa os estudantes devem exercitar o pen-

samento computacional, ou seja, é necessário que 

eles, depois de identificar o problema, façam uma 

análise agrupando todos os dados sobre o problema 

para depois propor uma solução para ele.

Os professores de Língua Portuguesa e de Ciências 

Humanas podem auxiliar a turma a organizar as pro-

postas e verificar a viabilidade e a forma adequada de 

apresentá-las à comunidade escolar. 

As propostas podem ser elaboradas em dispositi-

vos eletrônicos e postadas em uma rede social ou gra-

vadas em vídeos, que serão exibidos à comunidade 

escolar.

A escolha do espaço da escola onde as propostas 

serão apresentadas para a comunidade escolar tam-

bém ocorre nesse momento. Essa escolha, que envolve 

tanto os estudantes quanto os professores, a coorde-

nação e a direção da escola, pode e deve ser adaptada 

para a realidade da escola e dos espaços disponíveis. 

Também deve-se levar em conta quais membros da 

comunidade escolar serão convidados e em quais horá-

rios os estudantes estarão disponíveis para as apresen-

tações e as mediações. Consultar os familiares e os vi-

zinhos da escola propicia conhecer o interesse deles no 

projeto e mapear as melhores estratégias de divulgação.

Portfólio

Após a apresentação das propostas, reúna toda a 

turma para conversar sobre os pontos positivos e os 

negativos de cada proposta. Esse momento é funda-

mental para que os estudantes reflitam sobre como 

um trabalho deve ser estruturado para que alcance 

os objetivos propostos e sobre as dificuldades en-

frentadas quando se quer implantar uma mudança 

que exige comprometimento das pessoas e verbas 

para a execução. Vivenciar essas dificuldades ajuda 

a compreender os limites do poder público e a impor-

tância da mobilização das pessoas para exigir direi-

tos, ou seja, atuar como protagonistas. 

Para concluir, peça aos estudantes que escrevam 

um texto relatando as experiências durante o projeto.

Avaliação

De acordo com a perspectiva de avaliação do pro-

cesso de ensino e aprendizagem baseado em projetos, 

esta deve ocorrer de maneira dinâmica e diversa e fa-

vorecer o diálogo contínuo entre os estudantes e entre 

eles e o professor. Além disso, deve considerar não 

apenas os conteúdos específicos da área, mas tam-

bém o aspecto globalizador, que inclui os conteúdos 

atitudinais e os conteúdos procedimentais que foram 

desenvolvidos ao longo e ao término do projeto.

Pensando nisso, propomos algumas questões para 

nortear cada estudante na avaliação das temáticas 

apresentadas, da estrutura e das etapas do projeto, 

do processo que foi desenvolvido e das atitudes de 

todos os participantes, incluindo ele mesmo (autoa-

valiação). As questões também permitem que você o 

auxilie, se necessário, a mapear pontos de cuidado ou 

de melhoria.

Neste projeto, a interação dos estudantes durante 

todas as etapas é fundamental para o sucesso do pro-

duto final. Se eles não pesquisaram todas as informa-

ções necessárias para cada etapa, não propuseram 

estratégias para resolver os problemas pesquisados, 

não usaram a criatividade, não foram respeitosos nem 

colaborativos com os colegas e com os professores, 

dificilmente terão desenvolvido todas as habilidades 

que o projeto permitia e elaborado sugestões de so-

lução eficazes para os problemas apontados da cida-

de ou do bairro em que vivem. 
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Sugestões de leitura para este 

projeto

Apresentamos a seguir algumas sugestões de lei-

tura e a justificativa de pertinência e propósito de 

cada uma delas para o desenvolvimento deste projeto. 

Aproveite!

Leitura 1

O livro Trabalhando com projetos: planejamento e 

gestão de projetos educacionais, de Eduardo Barbo-

sa e Dácio Moura (Petrópolis: Vozes, 2013), oferece 

aos educadores e aos estudantes conhecimentos 

básicos para o planejamento, gestão, acompanha-

mento e avaliação de projetos, com foco nas áreas 

educacional e social. O conteúdo é apresentado em 

ordem lógica e didática, facilitando a assimilação 

de conceitos sobre as diversas instâncias do traba-

lho com projetos. 

O livro inclui uma abordagem conceitual e metodo-

lógica de monitoramento e avaliação de projetos, que 

é um componente indispensável de projetos nas áreas 

educacional e social. São apresentadas orientações 

específicas para a formação de recursos humanos pa-

ra o trabalho com projetos. A obra se destaca pela 

grande quantidade de exemplos de aplicação e de 

exercícios de revisão. 

Leitura 2

Organizado por três geógrafos, o livro A produção 

do espaço urbano: agentes e processos, escalas e de-

safios, de Ana Fani Carlos, Marcelo Lopes de Souza e 
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Maria Encarnação Beltrão Sposito (São Paulo: Con-

texto, 2011), reúne artigos sobre a temática da pro-

dução do espaço urbano, um elemento central da pro-

blemática do mundo contemporâneo. Os autores 

desenvolvem abordagens que se propõem a oferecer 

algum esclarecimento do tema usando recortes ana-

líticos diversos e perspectivas teórico-conceituais 

multidisciplinares.

Leitura 3

O artigo “Os jovens e a cidade: relações e represen-

tações”, de Clarice Cassab (Revista de Geografia, Re-

cife, UFPE; DCG/NAPA, v. 27, n. 1, jan./abr. 2010), dis-

ponível em http://www.ufjf.br/nugea/files/2010/09/

UFPE.pdf (acesso em: 3 fev. 2020), apresenta e discu-

te, a partir das falas dos jovens, as representações da 

cidade de Juiz de Fora e a relação dos jovens com o 

espaço urbano. 

Na primeira parte, o texto apresenta e analisa as 

falas dos jovens entrevistados. Em um segundo mo-

mento, esses jovens são vistos com foco nas distin-

ções, desigualdades e diferenças. 

O objetivo principal da autora é produzir uma refle-

xão sobre os limites e as possibilidades de uso da ci-

dade por esses sujeitos.

Leitura 4

O que o direito à cidade e à justiça ambiental têm a 

ver com juventude? Qual é ou tem sido o papel da po-

pulação jovem das grandes cidades no que diz respei-

to ao meio ambiente? Quais têm sido as reivindicações 

dessa população? 
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A juventude pode ser entendida, entre outros as-
pectos, como o momento em que as vivências deixam 
de estar circunscritas ao mundo familiar e escolar. É 
entre a adolescência e o início da vida adulta que as 
pessoas começam a ir além das fronteiras do ambien-
te familiar e da escola. Essas novas idas e vindas levam 
os jovens a conhecer outros lugares e a viver experiên-
cias distintas, marcadas, no entanto, pelas diferenças 
socioeconômicas, de gênero, de cor/raça, de ser ou 
não ser deficiente, de orientação sexual, de local de 
moradia, entre outras. Nas cidades, esse processo tem 
especificidades que precisam ser estudadas e com-
preendidas. 

O texto A juventude pensa a cidade, de Patrícia Iba-
se Lanes e Marina Ribeiro, disponível em https://www.
ritimo.org/A-juventude-pensa-a-cidade (acesso em: 
3 fev. 2020) discute esses assuntos.

Leitura 5

O livro Mobilidade urbana e cidadania, de Eduardo 
Alcântara de Vasconcellos (São Paulo: Senac, 2012), 

apresenta questões que envolvem a mobilidade urba-
na: como funcionam as cidades, como as pessoas or-
ganizam os deslocamentos e quais recursos são con-
sumidos na mobilidade. Engenheiro e sociólogo, o 
autor também aponta sugestões de medidas que po-
dem ser adotadas para melhorar as condições do trân-
sito e do transporte público e para reduzir os impactos 
do trânsito no meio ambiente.
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Leitura 6

Cresce a consciência de que os recursos do planeta 
são finitos e, caso não se tomem providências para o con-
trole da poluição e do aquecimento global, é possível que 
daqui a algum tempo a vida na Terra se torne inviável. 

O texto Reciclagem e sustentabilidade ambiental: a 

importância dos processos logísticos, de João Carlos 
Souza, disponível em https://www.revistatransportes.
org.br/anpet/article/view/484 (acesso em: 3 fev. 2020), 

abrange o processo de planejamento, implementação 
e controle da eficiência e eficácia, dos custos, dos flu-
xos de matérias-primas, dos produtos em estoque, 
dos produtos acabados e da informação relacionada, 
desde o ponto de consumo até um ponto de reproces-
samento. 

O modelo proposto nesse trabalho tem o objetivo 
de destacar a importância dos processos logísticos 
para que as atividades de reciclagem de materiais se-
jam viáveis e eficientes.

Leitura 7

O autor Marcelo Lopes de Souza, no livro Mudar a 

cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à 

gestão urbanos (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002), 

expõe questões do planejamento e gestão das cida-
des, escreve sobre as principais correntes do plane-
jamento urbano no Brasil e no exterior e dos instru-
mentos de planejamento e gestão urbana e traz 
relatos e análises relacionados às experiências bem 
e malsucedidas em cidades brasileiras. 
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 PROJETO 3  MIDIAEDUCAÇÃO

Museus virtuais

Como possibilitar maior acesso às 

produções artísticas e científicas que 

registram a história de uma 

comunidade? 

Milhões de cliques em um único dia. Com essa in-
formação logo na página de abertura deste projeto de 
Midiaeducação buscamos mostrar para os estudantes 
e professores a grande disparidade que há entre o nú-
mero de visitantes de um perfil de rede social e de um 
museu de arte.

Essa discussão tem por intuito chamar a atenção 
duplamente à valorização de produções científicas e 
artístico-culturais. Primeiro por sua natureza, pela 
grande quantidade de informações que um único ele-
mento de um acervo pode levar ao visitante, pelas 
características histórico-sociais atreladas a esse ele-
mento, entre muitas outras características. Preser-
var e revisitar um objeto, obra de arte ou documento 
é, por si só, valorizar o conhecimento humano e toda 
sua construção. Segundo porque se trata de incen-
tivar a juventude (ou as juventudes), por meio de uma 
pluralidade de linguagens e ferramentas de comuni-
cação digital, a usar essas ferramentas de maneira 
crítica e com propósito também de valorizar o conhe-
cimento humano.

Este projeto articulará saberes de diferentes áreas, 
principalmente de Matemática e suas Tecnologias, pa-
ra, com apoio das tecnologias digitais, trazer à memó-
ria e perpetuar o feito de alguns dos nomes que con-
tribuíram para as Artes e as Ciências, sobretudo, a 
Matemática.

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) di-

versidade cultural e educação para valorização do mul-

ticulturalismo nas matrizes históricas e culturais bra-

sileiras são abordados principalmente na etapa 1 do 
projeto, como mostram os textos sobre o incêndio no 
Museu Nacional (RJ) e o mapa indicando museus nas 
5 regiões brasileiras.

O Tema Contemporâneo Transversal (TCT) ciência 

e tecnologia também é abordado na etapa 1 ao mos-
trar para o estudante os museus virtuais. Esse tema 
é retomado na etapa 2, ao explicar o funcionamento 
da máquina Enigma, e é pano de fundo das etapa 3 e 
4, quando o estudante aprende sobre mídias digitais.

Objetivos
 ■ Refletir sobre a importância social dos museus.

 ■ Compreender o que é um museu físico e o que é um 

museu virtual e as principais características de ca-

da um deles.

 ■ Conhecer algumas produções artístico-culturais e 

científicas que estão em museus no mundo todo.

 ■ Conhecer a vida e a obra de Alan Turing.

 ■ Investigar o funcionamento da máquina Enigma.

 ■ Investigar um problema do Papiro Rhind.

 ■ Identificar as simetrias presentes em parte das pro-

duções artístico-culturais do artista gráfico Escher.

 ■ Aprender como consumir, participar e produzir con-

teúdo em mídias digitais.

 ■ Criar um acervo digital sobre um matemático rele-

vante na área de estudo.

 ■ Apresentar e divulgar para a comunidade escolar o 

acervo digital criado.

Justificativa

A revolução tecnológica que vivemos nos últimos anos 

e os atuais conhecimentos na Matemática e em outras 

Ciências são resultado de um acúmulo de conhecimen-

tos que foram desenvolvidos, inventados ou descober-

tos pelo ser humano ao longo da própria existência, ou 

seja, o conhecimento não é obra de um único autor, mas 

é fruto de uma construção coletiva de superação de di-

ficuldades e resolução de problemas da humanidade.

Os estudos do matemático e criptoanalista britâni-

co Alan Turing (1912-1954) serviram de apoio para o 

desenvolvimento de tecnologias que a humanidade 

experimenta até hoje (Matemática, Ciência da Com-

putação e Inteligência Artificial). O estudo da vida e 

obra de pessoas como Turing nos dá horizonte para 

analisar criticamente como as inovações tecnológicas 

se dão e quais são seus impactos na sociedade.

Do mesmo modo, estudar e divulgar a vida e a obra 

de personalidades da Matemática que trouxeram no-

vas perspectivas e provocaram mudanças fundamen-

tais, bem como o contexto em que essas contribuições 

eclodiram, é um modo de valorizar os conhecimentos 

historicamente construídos do mundo físico, social, 

cultural e digital e, também, um modo de compreen-

der e explicar os atuais conhecimentos matemáticos 

e de outras Ciências.
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Abertura do projeto e Como será o projeto? 1 aula

Etapa 1 3 aulas

Etapa 2 5 aulas

Etapa 3 1 aula

Etapa 4 2 aulas

Avaliação 1 aula

Essa distribuição foi pensada de acordo com os as-
suntos e as atividades que serão realizadas em cada 
etapa, mas é importante analisar se são necessários 
ajustes considerando a realidade da escola e da tur-
ma, assim como as vivências familiares e escolares 
dos estudantes. Como esse projeto, em particular, en-
volve uma visita a um museu, é de suma importância 
alinhar essa saída com as já previstas no calendário 
escolar, para que não haja sobreposições ou falta de 
atividades em determinado período do ano.

A avaliação

É importante que cada estudante seja avaliado de 
modo constante, estruturado e com parâmetros bem 
definidos, assim como tenha espaço para se autoava-
liar rotineiramente. 

Para que esse processo seja realizado no decorrer 
de todo o projeto, é necessário organizar uma rotina 
de avaliações na qual, a cada grupo de aulas predefi-
nidas (semanalmente, quinzenalmente, etc.), cada es-
tudante seja acompanhado e avaliado e tenha um 

Planejamento

Professor responsável

Para acompanhar este projeto, sugerimos pro-
fessores da área de Matemática como responsáveis. 
Também é possível contar com a colaboração de 
professores da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, principalmente para contribuir com as 
discussões e atividades que serão levantadas na 
etapa 1, que trata de museus e das principais fun-
ções (ser guardiões da memória de um povo e estar 
a serviço da sociedade, fomentando pesquisa e en-
sino e disseminando cultura). Uma segunda colabo-
ração igualmente rica seria contar com um colega 
da área de Linguagens e suas Tecnologias, para ex-
plicar para os estudantes sobre as diferentes lin-
guagens artísticas e as intersecções entre elas, co-
mo essas manifestações contam a história de um 
povo ou contexto e, ainda, como as tecnologias de 
informação e comunicação, se usadas de maneira 
pertinente, contribuem para a elaboração do pro-
duto final deste projeto.

Cronograma do projeto

A seguir você encontra uma sugestão de distribui-
ção de aulas para cada uma das etapas deste projeto, 
considerando que o trabalho será desenvolvido ao lon-
go de 1 trimestre letivo (com 1 aula semanal). 

Competências gerais CG01, CG03, CG04, CG05, CG07.

Competências específicas e 
habilidades de Matemática e suas 
Tecnologias

Competências específicas:
CEMAT01, CEMAT03, CEMAT05.

Habilidades:
EM13MAT105, EM13MAT308, 

EM13MAT310, EM13MAT505.

Competências específicas e 
habilidades de outras áreas do 
conhecimento

Competências específicas de Linguagens 
e suas Tecnologias:
CELGG07.

Habilidades de Linguagens e suas  
Tecnologias:
EM13LGG701, EM13LGG703, 

EM13LGG704.

Competências específicas de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias:
CECNT03.

Habilidades de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias:
EM13CNT303.

Competências específicas de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas:
CECHS01.

Habilidades de Ciências Humanas e  
Sociais Aplicadas:
EM13CHS104.

A BNCC neste projeto

Apresentamos no quadro abaixo as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste pro-
jeto, bem como as competências específicas e as habilidades (da área de Matemática e suas Tecnologias e de 
outras áreas do conhecimento) que são favorecidas no decorrer deste projeto.
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retorno individual (preferencialmente presencial) so-

bre aspectos do próprio desenvolvimento comporta-

mental e intelectual. Já a autoavaliação, que também 

deve ser constante, tem uma dinâmica pessoal e acon-

tece naturalmente conforme o estudante desenvolve 

as atividades do projeto, faz perguntas e é questiona-

do, obtém conclusões, se depara com dúvidas ou di-

ficuldades e encontra maneiras de solucioná-las.

A avaliação dos aspectos comportamentais leva em 

conta a postura do estudante no cumprimento das da-

tas acordadas (cronograma de trabalho), na interação 

com os colegas, o professor e as outras pessoas en-

volvidas no projeto, na maneira como ele lida com os 

problemas que surgem no decorrer do trabalho, entre 

outros aspectos relacionados ao comportamento pes-

soal e coletivo. Já a avaliação intelectual pode ser rea-

lizada por meio da análise dos registros feitos em ca-

da Portfólio.

Sendo realizada periodicamente, no decorrer das 

etapas do projeto, a avaliação e a autoavaliação dão a 

oportunidade de o estudante refletir sobre os próprios 

comportamentos, em especial aqueles que precisam 

ser readequados, além de ele ter tempo de reavaliar 

ou complementar o conhecimento sobre algum assun-

to que está sendo investigado.

A etapa final de avaliação e autoavaliação após o 

término do projeto também é necessária para conso-

lidar as aprendizagens e as percepções feitas rotinei-

ramente e fazer um balanço geral do projeto e das ati-

tudes desenvolvidas nele.

Desenvolvimento do projeto

A abordagem teórico-metodológica deste projeto 

é inspirada em uma atuação pedagógica com enfoque 

globalizador, de acordo com Antoni Zabala. Esse en-

foque parte do pressuposto de que os conteúdos de 

aprendizagem são sempre meios para conhecer ou 

responder a questões que uma realidade experiencial 

dos estudantes pode proporcionar: realidade esta que 

é sempre global e complexa.

Assim, buscando respaldo nessa abordagem, orga-

nizamos este projeto em 4 etapas, que serão breve-

mente apresentadas a seguir. A maioria das respostas 

das atividades constam na própria página, na versão 

do Manual do Professor, e outras podem ser encontra-

das neste Manual. Aqui também apresentamos comen-

tários e atividades adicionais para o trabalho contínuo 

e integral com o tema integrador Midiaeducação como 

pano de fundo desse projeto.

Na etapa 1 apresentamos aos estudantes uma de-

finição de museu adaptada da versão encontrada no 

site do Conselho Internacional de Museus:

O Conselho Internacional de Museus é uma or-

ganização internacional de museus e profissionais 

atuantes em museus comprometida com a pesqui-

sa, conservação, continuação e comunicação do 

patrimônio natural e cultural do mundo, presente 

e futuro, tangível e intangível para a sociedade.1

INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM).  

Missão e objetivos. Disponível em:  

https://icom.museum/en/about-us/missions-and-

objectives/. Acesso em: 29 jan. 2020.

O objetivo de apresentar essa definição é iniciar 

uma conversa sobre a função social dos museus e as 

contribuições para a sociedade no âmbito histórico, 

cultural e de pesquisa. Neste momento, sugerimos 

também o convite aos professores da área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas. 

Na etapa 2 apresentamos 3 momentos que diferem 

em seus aspectos culturais, sociais e históricos e des-

tacamos os objetos matemáticos que tiveram relevân-

cia nesses momentos. Essa relevância pode ser tanto 

para o contexto em que estão alocados quanto para a 

história das ciências, das artes ou, até mesmo, da hu-

manidade. Um desses momentos que trouxemos para 

esta etapa do projeto é sobre a vida e a obra de Alan 

Turing, matemático e criptoanalista que trabalhou pa-

ra o governo britânico durante a Segunda Guerra Mun-

dial. Por questões de segurança de Estado, a história 

e as contribuições dele permaneceram desconhecidas 

por cerca de 50 anos. Historiadores estimam que, pe-

lo fato de Turing ter “quebrado” os códigos cifrados da 

máquina usada pelos alemães, a Enigma, a Segunda 

Guerra acabou 2 anos antes do que acabaria, poupan-

do milhões de vidas.

Vale ainda dizer que, nesta etapa, os estudantes têm 

a oportunidade de revisar alguns objetos de conheci-

mento matemáticos já estudados nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e ter uma breve introdução a ou-

tros que estão previstos para o Ensino Médio. Consi-

derando a flexibilidade prevista e preconizada na BNCC 

para os currículos do Ensino Médio, para garantir o de-

senvolvimento do projeto sem entraves, optou-se por 

apresentar esses conteúdos matemáticos previstos 

para o Ensino Médio na seção Um pouco mais de Ma-

temática. Desse modo, oferecemos a você, professor, 

ao menos 2 caminhos possíveis.

1  Texto original: The International Council of Museums is an international organisation of museums and museum professionals which is 

committed to the research, conservation, continuation and communication to society of the world’s natural and cultural heritage, present and 

future, tangible and intangible.
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 ■ O primeiro consiste em verificar, na programação 
para as turmas, como os conteúdos de Matemática 
serão abordados e planejar a execução deste pro-
jeto posteriormente ao tratamento dos assuntos 
que serão requeridos aos estudantes; nesse caso, 
análise combinatória e relações trigonométricas.

 ■ O segundo caminho é introduzir de forma mais com-
pleta os conteúdos aqui apresentados. Nesse caso, 
se faz necessária também uma consulta à programa-
ção dos conteúdos de Matemática para manter a coe-
rência do ensino e garantir que as competências e 
as habilidades associadas aos conteúdos sejam efe-
tivamente adquiridas e que os procedimentos mate-
máticos afins sejam formalizados adequadamente.

Entendemos que, com esse cuidado, não haverá 
sobreposições na abordagem desses objetos de co-
nhecimento nem falta deles.

Ainda nessa etapa os estudantes definirão, entre 
5 opções possíveis, qual será o matemático que será 

objeto do acervo digital.

Na etapa seguinte, a etapa 3, apresentamos aos 
estudantes as mídias digitais e sugerimos o uso per-
tinente, com criticidade e propósito, consonante com 
o tema integrador deste projeto: Midiaeducação. En-
tendemos que, para que seja efetivo o trabalho em um 
projeto de Midiaeducação, as 3 esferas de relaciona-
mento com as mídias digitais devem ser exploradas: 
consumo, participação e produção de conteúdo. 

Por fim, na etapa 4, há uma proposta efetiva de or-
ganização, produção, curadoria e disponibilização do 
conteúdo pesquisado pelos estudantes ao longo do 
desenvolvimento do projeto em um acervo digital e 
acessível, que será o produto final deste trabalho. Nes-
te momento, é fundamental que o material recolhido 
no portfólio seja revisitado e reavaliado. Oriente os 
estudantes a fazer escolhas que valorizam a acessibi-
lidade do acervo deles; por exemplo, um visitante do 
acervo digital não terá uma experiência completa se 
todas as obras expostas forem musicais e ele portar 
alguma deficiência auditiva.

Não podemos deixar de citar algumas das habilida-
des da área de Linguagem e suas Tecnologias que per-
meiam todo o desenvolvimento do projeto, como as 
habilidades EM13LGG701 e EM13LGG703, que suge-
rem e esperam do estudante o uso ético, criativo e 
responsável das tecnologias de informação e comu-
nicação, bem como o domínio de todas as funcionali-
dades na construção individual, coletiva e colaborati-
va de projetos autorais.

Também destacamos a presença da habilidade 
EM13CHS104, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 

que espera do estudante a identificação de diferentes 
culturas, conhecimento e valores, em diferentes contex-
tos históricos e sociais, com base na análise de objetos. 

Abertura do projeto e Como será o 
projeto?

Na abertura do projeto, além da apresentação do 
tema integrador, de uma imagem e um texto que têm 
o objetivo de iniciar o trabalho, consta a questão ge-
radora que norteia o propósito do projeto: Como pos-
sibilitar maior acesso às produções artísticas e cien-
tíficas que registram a história de uma comunidade?

Leia coletivamente o texto da abertura e a questão 
geradora. Reserve algum tempo para que os estudan-
tes leiam novamente, observem as imagens e asso-
ciem a pergunta às imagens da abertura. Em seguida, 
questione-os sobre o número de visitantes que o 
Museu de Hermitage recebe: Vocês acham que é um 
número grande? Qual seria a média de visitantes por 
mês ou por final de semana? Comparem esses núme-
ros com o número de seguidores ou de visualizações 
dos perfis nas mídias sociais de celebridades ou per-
sonalidades públicas. O esperado é que os estudantes 
encontrem perfis que sejam mais visualizados do que 
grandes museus, como citado nessa abertura.

Depois desse trabalho inicial com o tema, a imagem 
de abertura e a questão geradora, é importante que os 
estudantes tenham uma visão geral de todo o projeto 
e tomem conhecimento de como ele será desenvolvi-
do, conhecendo os Objetivos e a Justificativa do proje-
to, o Produto final que será obtido e as etapas que serão 
percorridas (Planeje-se!) para chegar ao produto final.

Apresente à turma o cronograma das etapas do pro-
jeto, conforme sugestão dada neste Manual, e explique 
que algumas adequações podem ocorrer durante a 
execução do projeto para atender às necessidades das 
etapas ou por escolha dos próprios estudantes. Neste 
momento você também pode apresentar a eles a or-
ganização que será proposta em cada etapa (a ser fei-
ta individualmente, em dupla, em grupos, com a turma 
toda) e propor que eles se organizem previamente pa-
ra as atividades coletivas e definam se é interessante 
manter os mesmos grupos de trabalho ao longo de to-
do o projeto ou alterá-los para mais diversidade de ex-
perimentações.

É também na apresentação do projeto que os estu-
dantes conhecem a ferramenta do Portfólio, que será 
usado ao longo do projeto (para diversos registros), 
será consultado na última etapa para consolidar o pro-
duto final e servirá também de instrumento de avalia-
ção ao término do projeto.

Etapa 1 – O que é um museu?

O propósito nesta etapa é trazer ao estudante uma 
definição de museu, as características e as funções 
dele, e trazer também alguns exemplos de museus 
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físicos que existem ao redor do mundo para ampliar o 

repertório cultural dele. Neste momento, converse 

com os estudantes sobre os museus que conhecem 

ou já visitaram e verifique se alguns deles conhecem 

museus ou exposições menos usuais, que não foquem 

em artes plásticas. No Livro do Estudante, apresen-

tamos, por exemplo, o Museu Paraense Emílio Goeldi, 

que é uma instituição que se concentra no estudo 

científico dos sistemas naturais e socioculturais da 

Amazônia, bem como na divulgação de conhecimen-

tos e acervos relacionados à região.

Nesta etapa, as principais competências gerais 

abordadas são a 1 e a 3 (CG01 e CG03), uma vez que 

elas se referem ao conhecimento e ao repertório cul-

tural, respectivamente.

Atividade 1

Nesta atividade os estudantes vão ler um trecho da 

reportagem de Carolina Cunha sobre o incêndio do Mu-

seu Nacional no Rio de Janeiro que ocorreu em 2 de 

setembro de 2018.

Sugira inicialmente aos estudantes que façam uma 

leitura individual do texto e, em seguida, reúnam-se em 

duplas para conversar sobre as questões propostas.

Para responder aos itens a, b e c, os estudantes po-

dem se basear no texto da jornalista ou fazer uma pes-

quisa em outras fontes. Pergunte qual é a opinião de-

les e se, pela leitura do texto, conseguem inferir sobre 

a opinião da jornalista. Apesar de não ser um texto de 

opinião, algumas frases mais enfáticas, como “signi-

fica o fim de parte da história do Brasil e do mundo”, 

sugerem que, de fato, a perda do acervo do museu foi 

um episódio bastante trágico para a cultura brasileira 

(e do mundo). Chame a atenção neste momento para 

o fato de que, com a popularização das redes sociais, 

os usuários dessas redes passaram a divulgar mais 

opiniões sobre diversos assuntos, mesmo sem conhe-

cer esses assuntos a fundo. Sempre que os estudan-

tes tiverem contato com uma opinião divulgada em 

veículo midiático, é importante que verifiquem a au-

toria e origem dessas fontes. Essa prática será neces-

sária em todo o desenvolvimento deste projeto.

Atividade 2

A atividade 2 desta etapa é uma visita a um museu 

físico do município ou da região. Oriente os estudan-

tes a buscar, na plataforma Museusbr, pelas institui-

ções disponíveis. Caso não exista nenhum museu físi-

co na região, procure por exposições na Secretaria de 

Cultura do município; pode ser visitado algum centro 

cultural ou patrimônio histórico do município que te-

nha algum acervo aberto à visitação pública.

Seria interessante se professores de outras áreas 

acompanhassem a visita ao museu físico, para auxiliar 

nas explicações das produções artístico-culturais e 

científicas dispostas. 

Também para essa atividade sugerimos um guia ou 

roteiro para a visitação. Para que os estudantes pro-

duzam o roteiro, oriente-os, na elaboração do ques-

tionário, a pensar em questões que possam ser rele-

vantes no museu escolhido para a visita. Veja algumas 

questões possíveis.

 ■ Como as produções artístico-culturais e científicas 

foram escolhidas e passaram a fazer parte do acervo?

 ■ Quem foi a pessoa ou a fundação que criou o museu?

 ■ Quem são os mantenedores?

 ■ Quais são os tipos de objeto que o museu tem no 

acervo (pinturas, esculturas, documentos, áudios, 

espécimes de animais e plantas, entre outros)?

 ■ Qual é o perfil das pessoas que costumam frequen-

tar o museu? Existe a possiblidade de visita guiada 

por monitores, educadores e/ou curadores?

 ■ De que maneira o museu colabora com a divulga-

ção e o estudo das áreas de conhecimento nele 

evidenciadas?

Após a visita, de preferência no mesmo dia, conver-

se com os estudantes sobre a experiência. Peça a al-

guns que compartilhem as observações e impressões 

sobre essa saída, se as expectativas foram atendidas 

e se indicariam o passeio para um amigo ou familiar.

Atividade 3

Permita que os estudantes explorem livremente os 

museus virtuais propostos. Peça que comparem a ex-

periência que tiveram na visita ao museu físico com a 

experiência no museu virtual. Neste momento, dê al-

guns exemplos de acervos que teriam de passar por 

uma reelaboração para que possam ser digitalizados; 

um objeto, por exemplo, teria de ser modelado em am-

biente 3D para dar ao visitante a sensação de estar 

vendo esse objeto pessoalmente. Algumas relíquias 

que ficam guardadas em ambientes controlados em 

relação a luz e temperatura poderiam, nesses ambien-

tes, ser “manipulados” e “ampliados” de modo que o 

visitante virtual pudesse visualizar detalhes impossí-

veis de serem vistos em uma visita física.

Portfólio

Após a visita ao museu físico, auxilie os estudantes 

na construção do portfólio, ressaltando que eles devem 

destacar os pontos positivos da visita e as fragilidades 

que eles perceberam no acesso ao museu. As infor-

mações levantadas serão fundamentais para a elabo-

ração do produto final, que tem como objetivo ofere-

cer soluções para essas fragilidades.

Pensando em futuras visitas a museus e acervos 

abertos à visitação pública, é interessante que os 
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estudantes tenham no portfólio uma avaliação dessa 

visita. Essa avaliação pode ser em diferentes formatos 

de mídia, como álbum de fotos, diário, postagem de 

blog ou vlog, produzido, preferencialmente, no mesmo 

dia da visita. Com base nessas avaliações, uma outra 

saída pode ser planejada.

Quanto à experiência nos museus virtuais, sugeri-

mos um procedimento similar: uma conversa em que 

os estudantes possam expor as experiências e expec-

tativas. Questione-os sobre as características em co-

mum e as diferenças entre os 2 ambientes e como eles 

organizariam um acervo: em ambiente físico ou vir-

tual? Em seguida, proponha o registro dessa avaliação 

individualmente.

Etapa 2 – Personalidades da 
Matemática

Nesta etapa, apresentamos algumas das contribui-

ções de Alan Turing, matemático e criptoanalista bri-

tânico que prestou serviço ao seu país durante a Se-

gunda Guerra Mundial e ganhou bastante visibilidade 

na última década, principalmente pela grande bilhe-

teria da cinebiografias O jogo da imitação, dirigida por 

Morten Tyldum. O filme foca o trabalho de Turing na 

Segunda Guerra Mundial, além de mostrar alguns mo-

mentos reimaginados de histórias da adolescência. O 

roteirista Graham Moore foi premiado pela Academia 

de Artes e Ciências Cinematográficas em 2015 pela 

adaptação do livro Alan Turing: the Enigma, publicado 

pela primeira vez em 1983.

Proponha aos estudantes que assistam ao filme ou, 

se preferirem, que leiam o livro que inspirou o roteiro, 

para que tenham uma visão geral do contexto que 

Turing vivenciava.

Há outro momento reservado nesta etapa em que 

os estudantes têm contato com um trecho do papiro 

de Rhind, que traz uma série de problemas matemá-

ticos e as respectivas resoluções. O problema que 

escolhemos exibir trata de relações trigonométricas, 

objeto de conhecimento que é amplamente explorado 

nos procedimentos da habilidade EM13MAT308 de Ma-

temática e suas Tecnologias. A abordagem desse pro-

blema favorece o desenvolvimento dessa habilidade.

Atividade 4

Veja a resposta do item a da primeira parte desta 

atividade.

Alfabeto A B C D E F G H I J K L M

Cifra D E F G H I J K L M N O P

Alfabeto N O P Q R S T U V W X Y Z

Cifra Q R S T U V W X Y Z A B C

Também é interessante apresentar aos estudantes 

o seguintes quadro, que mostra a frequência de ocor-

rência de algumas letras nas palavras da língua portu-

guesa, de acordo com o material disponível no site do 

engenheiro da computação e informação Alexandre 

de Oliveira Ribeiro, da UFRJ, que, inclusive, contém 

um material de divulgação sobre criptografia bastan-

te interessante.

Letra Frequência  Letra Frequência

A 14,63%  N 5,05%

B 1,04%  O 10,73%

C 3,88%  P 2,52%

D 4,99%  Q 1,20%

E 12,57%  R 6,53%

F 1,02%  S 7,81%

G 1,30%  T 4,34%

H 1,28%  U 4,63%

I 6,18%  V 1,67%

J 0,40%  W 0,01%

K 0,02%  X 0,21%

L 2,78%  Y 0,01%

M 4,74%  Z 0,47%

Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/06_2/alexandre/

criptoanalise.html. Acesso em: 29 jan. 2020.

Considerando as letras que têm maior frequência, 

os estudantes podem fazer suposições da cifra utili-

zada pelo colega para, então, descobrir as palavras 

ocultas.

Na segunda parte da atividade 4, os estudantes de-

vem aplicar os conhecimentos de análise combinató-

ria, com o apoio de planilhas eletrônicas para os cál-

culos mais trabalhosos. Caso julgue pertinente e 

esteja dentro do conteúdo programático para a área 

de Matemática e suas Tecnologias, este momento po-

de ser trabalhado em parceria com o professor res-

ponsável por essa área. Caso você seja esse professor, 

ficará ainda mais fácil desenvolver esse trecho do pro-

jeto de maneira alinhada com o programa.

Vale ressaltar que situações que envolvem análise 

combinatória como as apresentadas neste projeto fa-

vorecem o desenvolvimento da habilidade EM13MAT310 

de Matemática e suas Tecnologias.

Atividade 5

Para a atividade 5, o esperado é que o trabalho de 

Escher inspire os estudantes a produzir composições 

que utilizem a técnica da tesselagem, também cha-

mada de ladrilhamento do plano.

Ab

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Av
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Esse trabalho envolve também as transformações 

geométricas do plano e favorecem o desenvolvimento 

das habilidades EM13MAT105 e EM13MAT505 de Ma-

temática e suas Tecnologias.

Se julgar pertinente, você pode ampliar a discussão 

sobre ladrilhamento do plano propondo aos estudantes 

que pesquisem o problema do ladrilhamento do plano 

utilizando regiões pentagonais convexas. Destaque a 

contribuição de Marjorie Rice, que, mesmo sem forma-

ção específica em Matemática e sendo mulher em um 

campo de pesquisa dominado por personalidades mas-

culinas, descobriu na década de 1970, 4 padrões de la-

drilhamento simplesmente por ler o artigo em uma re-

vista de divulgação científica sobre o assunto. 

Portfólio

Neste portfólio há algumas orientações de ações 

para os estudantes que merecem atenção. A análise 

das coletâneas que pesquisaram, com as devidas pon-

derações de contexto histórico, social e cultural, fa-

vorece o desenvolvimento da habilidade EM13CHS104 

de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Já a discus-

são sobre reelaborações de alguns dos itens dessa 

coletânea usando a mídia de forma crítica e proposi-

tiva, visando uma maior acessibilidade, favorece as 

habilidades EM13LGG701 e EM13LGG703 de Lingua-

gens e suas Tecnologias.

Atividade 6

A última atividade dessa etapa vai definir qual per-

sonalidade matemática cada grupo pesquisará e, con-

sequentemente, seu legado tanto para a área em que 

atuaram quanto para a sociedade ou outras ciências.

Apesar de, no Livro do Estudante, associarmos um 

objeto do conhecimento a cada personalidade que se-

rá pesquisada, não há necessidade (nem é desejável 

que isso ocorra) de a pesquisa deles se restringir a es-

se objeto. O ideal é que extrapolem sua pesquisa para 

outras contribuições dessa personalidade. Entende-

mos que o objeto de conhecimento associado é o item 

mínimo que os estudantes devem explorar em seu 

acervo, trazendo informações específicas de como a 

personalidade contribuiu para esse campo, quais os 

documentos e registros que se tem (ou que são con-

siderados, no caso do método de exaustão de Arqui-

medes, por exemplo) e quais curiosidades relaciona-

das à personalidade, ao objeto de conhecimento ou ao 

contexto histórico foram encontradas na pesquisa.

Vale ressaltar que ações em que os estudantes pes-

quisam informações em diferentes fontes, de forma crí-

tica, verificando sempre a autoria e confiabilidade dos 

dados, favorecem o desenvolvimento das habilidades 

EM13LGG704 (da área de Linguagens e suas Tecnolo-

gias) e EM13CNT303 (da área de Ciências Naturais e 

suas Tecnologias).

Etapa 3 – Compreendendo as mídias 
digitais

No decorrer desta etapa, o estudante é convidado 

a utilizar uma mídia digital que permita o compartilha-

mento do conteúdo reunido até aqui na forma de um 

acervo digital acessível.

Seria relevante levar os estudantes a avaliar as mí-

dias digitais que conhecem verificando se são com-

patíveis com o acervo digital que vão produzir. Além 

de hospedar o conteúdo das pesquisas de forma am-

pla e acessível, é interessante promover a interação 

do visitante do acervo tanto com os itens expostos 

quanto com outros visitantes. Verifique se essa ferra-

menta escolhida pelos estudantes oferece esse tipo 

de interação.

Nesta etapa há o trabalho da competência geral 5 

(CG05), que se refere à compreensão, ao uso e à cria-

ção de tecnologias digitais. Ao longo desta etapa, su-

gerimos que a leitura do livro O que é mídia-educação, 

indicado na página 254 deste Manual. O livro apresen-

ta vários textos com informações sobre Midiaeduca-

ção, um conceito relativamente novo.

O trecho do livro Manual de ferramentas da web 2.0 

para professores: introdução também é apresentado 

na página 254 deste Manual. Sugerimos que os pro-

fessores envolvidos nesta etapa do projeto façam a 

leitura do texto, que tem caráter introdutório sobre 

algumas ferramentas que podem ser utilizadas na in-

ternet.

Atividade 7

Esta atividade tem caráter de sondagem em re-

lação ao uso que os estudantes fazem das mídias 

digitais. O esperado é que todos tenham algum re-

lacionamento com mídias digitais, dado o contexto 

em que estão inseridos. Se julgar pertinente, liste 

os formatos e as ferramentas mais usuais entre os 

estudantes, sugerindo que os utilizem para a pro-

dução do produto final. Se houver algum deles que 

seja muito experiente no uso de determinada mídia 

ou ferramenta, verifique se é possível um workshop 

em que ele possa compartilhar experiências com os 

colegas e os professores.

Atividade 8

Neste momento os estudantes vão definir a ferra-

menta a ser usada para a produção do acervo. Muitas 

possibilidades são possíveis para essa escolha, e é 

interessante que os estudantes defendam o uso das 

mídias com que eles têm maior afinidade, trazendo 

protagonismo e personalidade para essa escolha. Em 

contraponto, apesar de menos comuns, se a decisão 

coletiva estiver caminhando para uma ferramenta 
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que não se adapte aos critérios estabelecidos de con-

sumo, participação e criação em mídias digitais, 

questione os estudantes, levando-os a avaliar novas 

ferramentas.

Portfólio

Com a escolha da ferramenta que será o ambiente 

para a produção do acervo digital decidida, neste mo-

mento o portfólio será para registrar todo o planeja-

mento da construção desse acervo, tendo em mente 

as limitações/possibilidades que a ferramenta esco-

lhida proporciona.

Oriente os estudantes a compor leiautes de como 

dispor a coletânea pesquisada por eles no ambiente 

fornecido por essa ferramenta, avaliando a necessi-

dade de adaptação de algum item pesquisado, trans-

formando-o em um novo tipo de mídia.

Estimule também que os estudantes explorem e 

testem a ferramenta escolhida, procurando usá-la com 

todo potencial. Por exemplo, caso haja na coletânea 

pesquisada uma galeria de imagens e a ferramenta 

disponha de recursos de vídeo, áudio ou podcast, su-

gira que essa galeria de imagens seja apresentada 

também no formato de vídeo, ou peça que componham 

comentários em áudio associados aos itens da gale-

ria, simulando uma visita guiada, ou, ainda, gravem um 

programa de podcast comentando os itens dessa ga-

leria, como foi a pesquisa, quais foram as informações 

que descobriram, qual contexto cada imagem repre-

senta, entre outras possibilidades. Uma sugestão in-

teressante é a série de vídeos Curator’s Corner do 

British Museum, em que, em cada episódio, um dos 

curadores traz, em linguagem acessível voltada para 

a internet, informações sobre um dos elementos do 

acervo do British Museum, no Reino Unido. Com cer-

teza isso vai estimular os estudantes a buscar novas 

linguagens no momento de descrever uma obra de ar-

te, um documento, um objeto ou um teorema mate-

mático. Disponível em: https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PL0LQM0SAx601_99m2E2NPsm62pKoSC

nV5. Acesso em: 31 jan. 2020.

Cena de um dos vídeos do Curator‘s Corner.
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Etapa 4 – Publicando um acervo 
digital

Finalmente, nesta última etapa os estudantes vão 

produzir, publicar e divulgar o acervo digital que orga-

nizaram ao longo do desenvolvimento do projeto. Nes-

te momento, os estudantes reunirão tudo o que foi pro-

duzido e vivenciado: as experiências com as visitas 

(física e virtual) aos museus durante a primeira etapa; 

as informações reunidas sobre a personalidade mate-

mática, incluindo publicações, teses, documentos, li-

vros, fotos e quaisquer outras mídias que encontrarem 

que retratem a pessoa e o contexto onde está inseri-

da; e o leiaute de apresentação na ferramenta digital 

escolhida, elaborado na etapa 3.

Nesta etapa é possível trabalhar as competências 

gerais 4 e 7 (CG04 e CG07), que se referem à utilização 

de diferentes linguagens na comunicação de ideias e 

na argumentação, respectivamente.

Atividade 9

Nesta primeira atividade, os estudantes vão dispor 

os itens da pesquisa sobre a ferramenta digital e veri-

ficar se o leiaute pensado atende essa demanda. Caso 

haja itens que não encontraram lugar nesse planeja-

mento, oriente-os a julgar a pertinência ou não desse 

item. Caso seja pertinente, uma adaptação do acervo 

digital será necessária. Em geral, as ferramentas mul-

timídia oferecem uma ampla maleabilidade para a 

apresentação desses conteúdos, e adaptar o acervo 

não é uma tarefa difícil.

Se, em contrapartida, houver material de pesquisa 

em duplicidade, com carência de fontes ou não perti-

nentes, na sua avaliação e dos estudantes, é neste mo-
mento que devem ser trocados ou, em último caso, 
descartados.

Produto final

A construção do produto final pelos estudantes opor-
tuniza o desenvolvimento de 2 habilidades principais a 
serem aqui destacadas. A primeira, EM13LGG703 da 
área de Linguagens e suas Tecnologias, versa sobre o 
uso de mídias e ferramentas digitais das mais diversas 
em criações colaborativas. A segunda, EM13CNT303 da 

área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, prevê 

a interpretação de dados de divulgação científica em 
diferentes fontes, considerando a consistência e a ve-
racidade dessas fontes.

Atividade 10

Depois de toda a apuração feita na atividade 9, che-
gou o momento de os estudantes “subirem” na rede a 
produção. Oriente-os no registro de conta e na criação 

do perfil, da página ou do blog que abrigará o acervo.
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Atente-se nesse momento para a leitura dos termos 

e condições de serviço da ferramenta em que os es-

tudantes estão se cadastrando, se requerem algum 

pagamento ou se só são recomendadas para maiores 

de 18 anos. Caso encontre qualquer restrição, sugira 

uma ferramenta similar que seja gratuita e adequada 

à idade dos estudantes.

Atividade 11

Este momento final se caracteriza pela publicação 

do acervo digital em um evento que envolve a comu-

nidade escolar. Valorize a produção dos estudantes e 

permita que cada um exponha como foi a experiência 

de concepção do acervo.

Também pode ser um momento em que os estu-

dantes utilizem as mídias digitais ao longo do desen-

volvimento para a produção de material promocional 

do evento.

Portfólio

O registro das experiências dos estudantes ao longo do 

projeto e as produções parciais e finais podem ser objeto 

de avaliação desse projeto ou, ainda, podem ser usadas 

para prospectar um projeto futuro dentro deste mesmo 

tema de Midiaeducação. A adesão e o envolvimento dos 

estudantes em todas as etapas, principalmente no que se 

refere à coerência e à pertinência do uso das mídias digi-

tais, serão fundamentais para essa avaliação.

Avaliação

De acordo com a perspectiva de avaliação do pro-

cesso de ensino e aprendizagem baseado em projetos, 

esta deve ocorrer de maneira dinâmica e diversa e fa-

vorecer o diálogo contínuo entre os estudantes e entre 

eles e o professor. Além disso, deve considerar não 

apenas os conteúdos específicos da área, mas todo o 

aspecto globalizador que envolve também os conteú-

dos atitudinais e os conteúdos procedimentais que 

foram desenvolvidos ao longo e ao término do projeto.

Pensando nisso, propomos algumas questões que 

norteiam cada estudante na avaliação das temáticas 

apresentadas, da estrutura e das etapas do projeto, do 

processo que foi desenvolvido e das atitudes de todos 

os envolvidos, inclusive de si mesmo (autoavaliação). As 

questões também permitem que você o auxilie, se ne-

cessário, a mapear pontos de cuidado ou de melhoria.

Neste projeto em especial, o processo de curadoria 

dos conteúdos pesquisados pelos estudantes a res-

peito da personalidade matemática escolhida, bem 

como o uso efetivo e pertinente das ferramentas e das 

mídias na construção e disponibilização do acervo 

virtual, é decisivo. Esteja atento, em todo o desenvol-

vimento do projeto, às nuances de cada etapa e ao en-

volvimento dos estudantes com a pesquisa e com as 

ferramentas de mídia, orientando-os por caminhos 

alternativos ou, na pior das hipóteses, propondo a tro-

ca das ferramentas quando necessário.

Novamente a sugestão de leitura Manual de ferra-

mentas da web 2.0 para professores: introdução, nesta 

e na próxima página oferece possibilidades didáticas 

para uma ampla gama de ferramentas midiáticas di-

gitais. Certamente ela poderá colaborar com o enri-

quecimento do projeto.

Sugestões de leitura 

para este projeto

Apresentamos a seguir algumas referências biblio-

gráficas e a justificativa de pertinência e propósito de 

cada uma delas para o desenvolvimento deste projeto.

Leitura 1

O livro O que é mídia-edu-

cação, da pesquisadora Ana 

Luiza Belloni, traz uma co-

letânea de textos que tem o 

intuito de deixar o leitor a 

par do estado da arte em 

pesquisas que envolvem o 

tema. Tem a ambição de, 

com base em resultados 

empíricos, cativar educado-

res e redes de ensino para 

um uso efetivo e global das 

tecnologias de informação 

e comunicação disponíveis.

Leitura 2

O trecho a seguir é 

parte integrante do Ma-

nual de ferramentas da 

web 2.0 para professores, 

material organizado pelo 

Ministério da Educação 

de Portugal que tem co-

mo ambição munir o pro-

fessor do século XXI com 

estratégias práticas para 

o uso de novas tecnolo-

gias em sala de aula.
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Manual de ferramentas da web 2.0 para 

professores: introdução

Com o aparecimento da World Wide Web alterou-se 

a forma como se acede à informação e como se passou 

a pesquisar, preparar aulas, planear uma viagem ou a 

comunicar com os outros. No início da década de 90, 

BernersLee et al. (1994)1 referem que a web “foi desen-

volvida para ser um repositório do conhecimento huma-

no, que permitiria que colaboradores em locais distintos 

partilhassem as suas ideias e todos os aspectos de um 

projecto comum” (p. 76). A ideia de partilha e de fácil 

acesso esteve subjacente à sua criação e contribuiu 

para o seu sucesso, tendo o seu crescimento superado 

qualquer expectativa. Todos os que a utilizam e que 

para ela contribuem reconhecem a sua riqueza, po-

dendo contribuir para o desenvolvimento da inteli-

gência colectiva, como refere Lévy (1997; 2000)2. 

A web começou por ser sobretudo texto com hiper-

ligações, a que se vieram a associar imagens, som e mais 

tarde vídeo. Tivemos momentos em que os sítios Web 

pareciam mostruários de cor, som e de animações (Car-

valho, 2005)3. Depois da euforia multicolor e sonora, 

passou-se a uma fase de maturidade em que se procura 

a sobriedade e a simplicidade. Com a web democrati-

zou-se a publicação on-line e o acesso à informação. Com 

o aparecimento das funcionalidades da web 2.0, concei-

to proposto por Tim O’Reilly e o MediaLive Internatio-

nal, a facilidade de publicação on-line e a facilidade de 

interação entre os cibernautas torna-se uma realidade.

[...]

A web passa a ser encarada como uma plataforma, 
na qual tudo está facilmente acessível e em que publi-

car on-line deixa de exigir a criação de páginas web e 
de saber alojá-las num servidor. A facilidade em publi-

car conteúdos e em comentar os “posts” fez com que 
as redes sociais se desenvolvessem on-line. Postar e 
comentar passaram a ser duas realidades complemen-

tares, que muito têm contribuído para desenvolver o 
espírito crítico e para aumentar o nível de interação 
social on-line.

[...]

Escrever on-line é estimulante para os professores 
e para os alunos. Além disso, muitos dos alunos passam 
a ser muito mais empenhados e responsáveis pelas suas 

publicações (Richardson, 2006)4. Neste momento, os 
agentes educativos podem, com toda a facilidade, es-

crever on-line no [blog], gravar um assunto no podcast 
ou disponibilizar um filme.

[...]

Nunca é demais reforçar de que ser letrado, no 
séc. XXI, não se cinge a saber ler e escrever, como ocor-

rera no passado. Esse conceito integra também a web 
e os seus recursos e ferramentas, que proporcionam 
não só o acesso à informação, mas também a facilida-

de de publicação e de compartilhar on-line. Estar on-

-line é imprescindível para existir, para aprender, pa-

ra dar e receber.

CARVALHO, A. A. A. (org.). Manual de ferramentas da web 2.0 

para professores: introdução. Disponível em: http://
repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8286/1/

Manual%20de%20Ferramentas%20Web%2020%20
p%c2%aa%20Profs.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020.

1  BERNERS-LEE, T. et al; CAILLIAU, R.; LUOTONEN, A.; NIELSEN, H. & Secret, A. (1994). The WorldWide Web. Communications of the ACM, 
37 (8), p. 76-82. 

2  LÉVY, P. (1997). A inteligência colectiva. Lisboa: Instituto Piaget.  
LÉVY, P. (2000). Cibercultura. Lisboa: Instituto Piaget. 

3  CARVALHO, A. A. A. (2005). Indicadores de qualidade de sites educativos. Cadernos SACAUSEF. Sistema de avaliação, certificação e apoio 
à utilização de software para a educação e a formação. Ministério da Educação, 2, p. 55-78. 

4  RICHARDSON, W. (2006). Blogs, Wikis, Podcasts and other powerful Web tools for classroom. Thousand Oaks, California: Corvin Press. 
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 PROJETO 4  MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Diálogo e debate na escola

Como você pode melhorar a maneira 

de se expressar com o outro? 

O tema integrador Mediação de conflitos chega co-
mo proposta didática com o objetivo de sanar proble-
mas – como desrespeito, indisciplina, bullying, intole-
rância, preconceito e violência – que ocorrem com 
frequência na sociedade em que vivemos, tanto no 
ambiente escolar como fora dele.

Conflitos são inerentes à sociedade e os problemas 
surgem quando os conflitos são mal geridos. A escola 
reúne pessoas de muitas culturas, valores, estilos e 
pensamentos. É um espaço de socialização muito mais 
amplo do que o vivido dentro dos lares e, por isso, ge-
ra mais possibilidades de conflito.

Pensando nisso, apresentamos neste projeto alguns 
embasamentos com o objetivo de levar os estudantes 
a refletir sobre as maneiras de se expressarem e a 
compreender o diálogo como uma prática a ser desen-
volvida e aplicada constantemente dentro e fora da 
escola.

A competência geral 7 (CG07), que é norte de todos 

os temas dos projetos integradores, e a competência 
geral 4 (CG04) da BNCC são destaques nos projetos de 

mediação de conflitos no sentido do uso da argumen-
tação e do diálogo para apresentar e defender ideias, 
assim como ouvir, compreender e aceitar diferentes 
pontos de vista.

Neste projeto são abordados alguns Temas Con-
temporâneos Transversais (TCTs). Ao longo de todo o 

projeto o tema educação em direitos humanos é tra-
balhado no sentido de que, segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, todo jovem tem direito à li-
berdade, respeito e dignidade, e é por meio do traba-
lho com a cidadania que esses direitos são assegura-
dos. O tema vida familiar e social é trabalhado no 

momento em que as orientações do projeto se expan-
dem para a família e a comunidade escolar.

O tema diversidade cultural aparece de pano de fun-
do quando consideramos que muitos conflitos têm 

origem nas diferenças culturais entre as pessoas. Des-
sa maneira, o trabalho com a convivência e valorização 
das diferenças é fundamental.

Para ampliar o contato inicial com o tema integra-
dor deste projeto e a escolha do diálogo como prática 
de mediação, sugerimos a leitura do texto A mediação 

de conflitos nas escolas, apresentado na página 265 

deste Manual.

Objetivos

 ■ Refletir sobre fatores relacionados ao bem-estar e 
como eles podem influenciar o desempenho aca-
dêmico dos estudantes. 

 ■ Mapear o ambiente escolar e o entorno.

 ■ Refletir sobre situações de indisciplina e conflito.

 ■ Conhecer práticas de mediação e compreender a 
importância do diálogo.

 ■ Pesquisar e diagnosticar os principais problemas 
do ambiente escolar e do entorno.

 ■ Organizar e participar de um debate.

Justificativas

As diferentes opiniões sobre um assunto, as diver-
gências em como proceder em determinadas situa-
ções cotidianas e os conflitos, de modo geral, fazem 
parte da vida em sociedade. Esse tipo de situação ro-
tineira inerente à vida comunitária, em sua natureza, 
não é bom nem ruim. Mas a maneira como lidamos com 

essas questões pode ter consequências positivas ou 
negativas.

Viver em sociedade, em uma perspectiva cidadã, 
exige o desenvolvimento e o exercício de competên-
cias e habilidades emocionais, tais como o respeito, 
a empatia, o diálogo, a cooperação, o acolhimento e o 
reconhecimento da diversidade, sem preconceitos de 
nenhuma natureza. Nesse sentido, buscamos com es-
te projeto apresentar subsídios que vão permitir a 
compreensão da mediação como um instrumento útil 
para se viver em sociedade.
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tempo para a elaboração do questionário e para a apli-
cação dele e, por fim, parametrizando o tempo para 
consolidar os dados na planilha eletrônica e analisá-
-los. A etapa 5 também pode ser ampliada de acordo 

com a extensão que será dada ao debate.

A avaliação

É importante que cada estudante seja avaliado de 
modo constante, estruturado e com parâmetros bem 
definidos, assim como tenha espaço para se autoava-
liar rotineiramente. 

Para que esse processo seja realizado no decorrer de 
todo o projeto, é necessário organizar uma rotina de ava-
liações na qual, a cada grupo de aulas predefinidas, cada 
estudante seja acompanhado e avaliado e tenha um re-
torno individualizado (preferencialmente presencial) so-
bre aspectos do próprio desenvolvimento comportamen-
tal e intelectual. Já a autoavaliação, que também deve 

ser constante, tem uma dinâmica pessoal e acontece 
mais naturalmente conforme o estudante desenvolve as 
atividades do projeto, faz perguntas e é questionado, ob-
tém conclusões e se depara com dúvidas ou dificuldades 

e encontra maneiras de solucioná-las.

A avaliação dos aspectos comportamentais leva em 
conta a postura do estudante no cumprimento das datas 
acordadas (cronograma de trabalho); na interação com 

os colegas, o professor e as outras pessoas envolvidas 
no projeto; na maneira como ele lida com os problemas 

que surgem no decorrer do trabalho, entre outros aspec-
tos relacionados ao comportamento pessoal e coletivo. 
Já a avaliação intelectual pode ser realizada por meio da 
análise dos registros feitos em cada Portfólio.

Sendo realizadas periodicamente, no decorrer das 
etapas do projeto, a avaliação e a autoavaliação dão a 
oportunidade de o estudante refletir sobre os próprios 

Planejamento

Professor responsável

Para acompanhar este projeto, sugerimos profes-
sores da área de Matemática como responsáveis. No 

entanto, os professores de Linguagens (especifica-
mente de Língua Portuguesa) podem enriquecer o pro-
jeto, auxiliando a estruturar os registros que serão fei-
tos no portfólio de cada etapa e a construir o debate 
que será apresentado como produto final.

Cronograma do projeto

A seguir você encontra uma sugestão de como dis-
tribuir as aulas para cada uma das etapas deste pro-
jeto, considerando que o trabalho será desenvolvido 
ao longo de 1 trimestre letivo (com 1 aula por semana). 

Abertura do projeto e Como será o projeto? 1 aula

Etapa 1 2 aulas

Etapa 2 2 aulas

Etapa 3 1 aula

Etapa 4 3 aulas

Etapa 5 3 aulas

Avaliação 1 aula

Essa distribuição foi pensada de acordo com os as-
suntos e as atividades que serão realizadas em cada 
etapa, mas é importante analisar se são necessários 

ajustes considerando a realidade da escola e da tur-
ma, assim como as vivências familiares e escolares 
dos estudantes. Para este projeto, é essencial analisar 

a abrangência do levantamento de dados que será fei-
to na etapa 4, definindo o público-alvo, mensurando o 

Competências gerais CG04, CG05, CG07, CG08, CG09, CG10.

Competências específicas e 
habilidades de Matemática e suas 
Tecnologias

Competências específicas:
CEMAT01, CEMAT02, CEMAT04.

Habilidades:
EM13MAT102, EM13MAT202, 

EM13MAT203, EM13MAT406.

Competências específicas e 

habilidades de outras áreas do 

conhecimento

Competências específicas de Linguagens e 
suas Tecnologias:

CELGG03, CELGG07.

Habilidades de Linguagens e suas  
Tecnologias:

EM13LGG301, EM13LGG701,  
EM13LGG703.

Competências específicas de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas:
CECHS05.

Habilidades de Ciências Humanas e  
Sociais Aplicadas:
EM13CHS503.

A BNCC neste projeto

Apresentamos no quadro abaixo as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste pro-
jeto, bem como as competências específicas e as habilidades (da área de Matemática e suas Tecnologias e de 

outras áreas do conhecimento) que são favorecidas no decorrer deste projeto.
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comportamentos, em especial aqueles que precisam 

ser readequados, além de ter tempo de reavaliar ou 
complementar o conhecimento de algum assunto que 

está sendo investigado.

E, mais do que nos demais projetos, neste de Me-

diação de conflitos a avaliação e a autoavaliação se 

tornam poderosos instrumentos para consolidar e apli-

car as aprendizagens.

A etapa final de avaliação e autoavaliação após o 

término do projeto também é necessária para conso-

lidar as aprendizagens e percepções feitas rotineira-

mente, bem como para fazer um balanço geral do pro-

jeto e das atitudes nele desenvolvidas.

Desenvolvimento do projeto

Além de gerar níveis mais elaborados de comunica-

ção interpessoal, a abordagem teórico-metodológica 

do enfoque globalizador de Antoni Zabala – que é pano 
de fundo deste projeto – promove o trabalho em equi-

pe, tanto entre os próprios estudantes quanto na es-

fera estudantes e professor.

Assim, buscando respaldo nessa abordagem, orga-

nizamos este projeto em 5 etapas, que serão breve-

mente apresentadas a seguir. Nas próximas páginas 
apresentamos comentários e atividades adicionais 

para o trabalho contínuo e integral com este projeto 

de Mediação de conflitos.

Na etapa 1 apresentamos um texto sobre os resul-

tados relacionados ao bem-estar dos estudantes, do 

Pisa 2018, e propomos atividades de identificação do 
tipo de texto, de comparação das porcentagens e mé-

dias apresentadas (com cunho matemático), de refle-

xão sobre alguns dos índices e de pesquisa sobre te-

mas relacionados. 

Na etapa 2 propomos a identificação de caracterís-

ticas físicas da escola e de combinados escolares e o 

mapeamento do entorno da escola com o objetivo de 

os estudantes conhecerem o ambiente que frequentam 

e em que convivem. Também propomos a diferenciação 
entre indisciplina e violência, pedindo a eles a reflexão 

sobre tais situações e as consequências delas.

Na etapa 3 dissertamos sobre o poder do diálogo 

nas relações pessoais e na resolução de conflitos, o 

que está diretamente relacionado às competências 

gerais 4, 8 e 9 (CG04, CG08 e CG09) da BNCC. Além dis-

so, apresentamos nessa etapa algumas práticas de 

mediação e propomos a reflexão dos estudantes sobre 

a aplicação delas em situações do dia a dia. 

Na etapa 4 apresentamos o suporte para que os es-

tudantes façam uma pesquisa estatística na escola, com 

foco na análise do bem-estar dos entrevistados e das 

reivindicações de melhoria de estruturas da escola e de 

serviços do entorno dela, e analisem os dados usando 

funções e gráficos de uma planilha eletrônica. 

Na etapa 5, em que consta o produto final, apre-

sentamos as várias estruturas e estratégias que en-

volvem o planejamento e a execução de um debate. 

Para obter o produto final, que é o debate, os estudan-

tes devem aplicar as aprendizagens relacionadas ao 

diálogo e à mediação e escolher, dos resultados da 

pesquisa estatística, aquele que proporciona melho-

rias para a comunidade escolar em que estão.

Abertura do projeto e Como será 
o projeto?

Na abertura deste projeto, os estudantes conhecem 
um pouco o tema integrador Mediação de conflitos e 

iniciam o contato com a temática do diálogo, que esta-

rá presente em todo o trabalho. Em um primeiro mo-

mento, a leitura da questão geradora (Como você pode 
melhorar a maneira de se expressar com o outro?) e dos 
textos objetiva levar cada estudante a refletir sobre as 

próprias atitudes ao se comunicar com outras pessoas. 

Como ele fala? Qual postura corporal ele adota na con-

versa? Como reage em uma situação de discordância? 

Quais atitudes toma para defender uma opinião? Quais 

desses aspectos são relevantes para o convívio social?

Depois desse trabalho inicial, é importante que eles 
tenham uma visão geral de todo o projeto e tomem 

conhecimento de como ele será desenvolvido, conhe-

cendo os Objetivos e a Justificativa do projeto, o Pro-

duto final que será obtido e as etapas que serão per-

corridas (Planeje-se!) para chegar ao produto final.

Apresente à turma o cronograma das etapas do pro-

jeto, conforme sugestão dada na página anterior, e 

explique que algumas adequações podem ocorrer du-

rante a execução do projeto, seja para atender às ne-

cessidades das etapas, seja por escolha dos próprios 

estudantes. Neste momento você também pode lhes 
apresentar a organização que será proposta em cada 

etapa (a ser feita individualmente, em dupla, em gru-

pos, com a turma toda), propor que se organizem pre-

viamente para as atividades coletivas e definam se é 
interessante manter os mesmos grupos de trabalho 

ao longo de todo o projeto, ou alterá-los para mais di-

versidade de experimentações. Para este projeto 4, 
propomos, por exemplo, que eles se organizem em 

2 grupos que serão mantidos nas etapas 4 e 5.

É também nesse momento que os estudantes co-

nhecem a ferramenta do Portfólio, que será usado ao 

longo do projeto (para diversos registros), será con-

sultado na última etapa para consolidar o produto final 

e servirá também de instrumento de avaliação ao tér-

mino do projeto.
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Etapa 1 – Um retrato das escolas

Para iniciar o estudo deste projeto, apresentamos nesta etapa um texto com diversos resultados relacionados 

ao bem-estar dos estudantes que participaram do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2018 (Pisa, 

em inglês). A leitura desse texto e a interpretação dos dados apresentados propiciam aos estudantes fazer análi-

ses relacionadas à temática e identificar pontos comuns e diferenças com a realidade que vivenciam na escola.

Por exemplo, observando o infográfico da página 112 do Livro e conhecendo os dados referentes ao bullying 

na realidade das escolas, eles podem relacionar um maior número de falta às aulas dos estudantes brasileiros, 

em comparação à média dos países da OCDE, com o maior índice relacionado ao bullying.

A violência, a injustiça e o preconceito devem ser combatidos dentro e fora do ambiente escolar, conforme 

preveem diversas iniciativas e documentos oficiais. Como exemplo, citamos a Lei n. 13 663/2018 e a 

Lei n. 11 340/2006 (conhecida como Lei Maria da Penha).

Lei n. 13 663/2018 

Artigo 12

[...]

IX – promover medidas de conscientização, de pre-

venção e de combate a todos os tipos de violência, es-

pecialmente a intimidação sistemática (bullying), no 

âmbito das escolas;

X – estabelecer ações destinadas a promover a Cul-

tura de Paz nas escolas.

BRASIL. Lei n. 13.633/2018. Altera a Lei n. 9.394/1996, para 

incluir a promoção de medidas de conscientização, de 

prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a 

promoção da Cultura de Paz entre as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino. Disponível em: http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/ 
L13663.htm. Acesso em: 27 jan. 2020.

Lei n. 11 340/2006 

Artigo 1o

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Violência contra a Mulher, da Convenção Intera-

mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe 

sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de vio-

lência doméstica e familiar. 

Artigo 2o

Toda mulher, independentemente de classe, raça, 

etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educa-

cional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, 

preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoa-

mento moral, intelectual e social. 

BRASIL. Lei n. 11 340/2006. Cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.htm.  
Acesso em: 27 jan. 2020.

A competência específica 5 e a habilidade EM13CHS503 

da BNCC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tam-

bém se relacionam com o combate a violência, injusti-

ça e preconceito.

Para saber mais sobre a relação direta entre violência 

escolar e bullying com o desenvolvimento escolar, con-

sulte o relatório da Unesco. Disponível em: http://www.

unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/school_violence_and_bullying_global_

status_report_in_portug/. Acesso em: 9 jan. 2020.

Atividade 1

Esta atividade está dividida em 4 partes, que per-

mitem diferentes abordagens e interpretações do tex-

to apresentado no livro.

A primeira parte possibilita integração com Língua 

Portuguesa, uma vez que solicitamos aos estudantes 

a identificação do tipo de texto que foi apresentado. 

Ao explorar a classificação do texto, é importante me-

diar a conversa entre eles de modo que cada um deles 

respeite o tempo de fala e a opinião dos colegas, as-

sim como adquira o hábito de ouvir e argumentar so-

bre uma opinião divergente.

Além da classificação do texto em notícia ou re-

portagem jornalística, explore com os estudantes 

as características comuns desses tipos de texto, 

como título, lide (pequeno conjunto de frases que 

apresenta uma visão geral do texto) e texto em si. 

Enfatize também as informações de fonte que são 

importantes ao reproduzir uma notícia ou reporta-

gem jornalística, como autor, título, veículo em que 

foi publicado, local e data; dependendo do tema, o 

horário de publicação do texto também pode ser re-

levante.
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Na segunda parte desta atividade, propomos a com-

paração dos índices dos estudantes brasileiros com a 

média dos países pesquisados no Pisa 2018. Como su-

porte para a comparação, sugerimos o uso de uma ta-

bela, semelhante à apresentada no livro.

No item a, pergunte aos estudantes o que significa 

os estudantes brasileiros terem melhor índice do que 

a média dos países pesquisados. Espera-se que eles 

percebam que ter melhor índice não está diretamente 

relacionado com ter maior porcentagem nos resulta-

dos do Pisa 2018; por exemplo, para bullying ou faltas 

e atrasos nas aulas, quanto menor a porcentagem, me-

lhor é o índice, ou seja, melhor é o diagnóstico da si-

tuação dos estudantes nesses pontos.

Questione-os também sobre a relevância dos pon-

tos para a análise da situação de bem-estar dos estu-

dantes. A escolha dos índices mais relevantes depen-

de da percepção individual de cada estudante em 

relação à importância de cada tema e do impacto do 

tema no próprio desenvolvimento estudantil. 

No item b dessa segunda parte, retomando o co-

nhecimento dos estudantes no tocante às medidas de 

tendência central, esperamos que eles citem que nem 

todas as escolas participantes devem ter apresentado 

individualmente os mesmos resultados da média na-

cional e que, quanto menos homogêneas são as notas, 

maior é a distorção da média dos dados. Por exemplo, 

o conjunto de dados 5, 5 e 5 tem média 5, assim como 

os conjuntos 4, 5 e 6 ou 1, 5 e 9; porém, o desvio de 

cada nota em relação à média é diferente em cada con-

junto. Isso pode ser ampliado para a análise dos índi-

ces do Pisa 2018 em cada escola do país.

Apresente aos estudantes o relatório completo do 

Pisa 2018 e peça a eles que observem os gráficos com 

as notas de leitura, de Matemática e de Ciências e per-

cebam as variações das médias nacionais e por região 

do Brasil. O material está disponível em: http:// 

download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/ 

documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.

pdf. Acesso em: 9 jan. 2020. Se houver dados mais 

atuais do Pisa, apresente-os também.

A finalidade da análise proposta no item c dessa 

parte é promover um debate em sala de aula sobre as 

diferenças de como os meninos e as meninas cons-

troem a relação com a sociedade em que vivem. Essa 

construção se dá com base em contextos históricos, 

carregados por gerações, que afetaram as práticas 

sociais dentro e fora de casa, o acesso à educação, a 

recursos econômicos e à participação em lideranças 

e tomadas de decisões, até mesmo na política.

Para conhecer algumas iniciativas interessantes re-

lacionadas a esse assunto e que buscam minimizar as 

diferenças de gênero na escola, consulte a publicação 

Empoderamento de meninas: como iniciativas brasileiras 

estão ajudando a garantir a igualdade de gênero, de Be-

nedito Rodrigues dos Santos, Gabriela Goulart Mora e 

Flávio Antunes Debique (coord.); coautoria de texto: Da-

niella Rocha Magalhães (Brasília: Indica, 2016). Disponível 

em: https://www.justica.gov.br/news/empoderamento-

de-meninas-sera-acao-prioritaria-diz-secretaria-dos-

direitos-da-crianca-e-do-adolescente/caderno_

meninas_grafica.pdf. Acesso em: 9 jan. 2020.

Na terceira parte desta atividade, perguntamos 

aos estudantes a opinião deles sobre a relação entre 

bem-estar e “mentalidade de crescimento”. A finali-

dade dessa questão é levar cada um deles a refletir 

sobre quais aspectos influenciam para um bom de-

sempenho acadêmico. Não há uma resposta única 

para essa pergunta, e as justificativas apresentadas 

por eles dão indícios das vivências pessoais e das ex-

periências que trazem no convívio social. Alguns de-

les podem citar outros fatores externos como deter-

minantes para o próprio desenvolvimento, por 

exemplo, condições sociais, suporte emocional fa-

miliar e infraestrutura escolar.

Na quarta e última parte desta atividade, fazemos 

a relação do texto com alguns termos e conceitos re-

lacionados às Competências Globais da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e com o objetivo 4 dos Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável da Organização das Nações Uni-

das (ONU). A compreensão de cada termo e conceito 

visa à compreensão global das temáticas educacionais 

que estão sendo desenvolvidas em âmbito mundial.

Veja as respostas.

 ■ Educação para cidadania global: tem como objetivo 

capacitar os estudantes a se envolverem e assumi-

rem papéis ativos, tanto local quanto globalmente, 

para enfrentar e resolver os desafios globais e, final-

mente, para se tornarem contribuidores proativos 

para um mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclu-

sivo, seguro e sustentável.

 ■ Competência global: a capacidade de examinar 

questões locais, globais e interculturais, para enten-

der e apreciar as perspectivas e visões de mundo 

dos outros, para se engajar em interações abertas, 

apropriadas e efetivas com pessoas de diferentes 

culturas e para agir pelo bem-estar coletivo.

 ■ Aprendizagem intercultural: um processo que leva 

a uma percepção e compreensão mais profundas 

da própria identidade cultural (normas, comporta-

mentos, relacionamentos e visões), de outras cul-

turas e de como interagir de forma consciente e 

autêntica com as diferenças entre elas.

 ■ Diversidade: diferenças individuais e de grupo em 

termos de raça, etnia, gênero, orientação sexual, 
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status socioeconômico, idade, habilidades físicas, 
crenças religiosas, crenças políticas ou outras ideo-
logias. Também abrange a compreensão de que ca-
da indivíduo é único e que nossas diferenças 

individuais, pluralismo de perspectivas, pontos de 
vista e práticas devem ser positivamente conside-
radas, apreciadas e valorizadas.

 ■ Educação internacional: educação que transcende 
as fronteiras nacionais, por exemplo, por estudan-
tes que viajam para aprender no exterior, como par-
te de um programa de intercâmbio.

 ■ Educação intercultural: educação que respeita, ce-
lebra e reconhece a normalidade da diversidade em 
todas as áreas da vida humana. Desenvolver uma 
compreensão de outras pessoas e uma apreciação 
da interdependência, num espírito de respeito pelos 
valores do pluralismo, compreensão mútua, paz e di-
versidade cultural. O estudante precisa adquirir co-
nhecimentos, habilidades e valores que contribuam 
para um espírito de solidariedade e cooperação entre 
os diversos indivíduos e grupos da sociedade.

Para escutar

Citamos aqui o podcast como outra opção de divul-
gação e consumo de informação, em meio digital, o 
que se relaciona com a competência específica 7 e a 

habilidade EM13LGG701 da BNCC de Linguagens e 

suas Tecnologias.

Combine previamente com os estudantes o momento 
em que vão buscar podcasts jornalísticos com uma te-
mática do interesse deles e escutá-los. Eles podem ser 
buscados na internet ou baixados em aplicativos espe-
cíficos para smartphones e tablets. Oriente-os a usar fo-
nes de ouvido para escutar o podcast de modo a não in-
comodar as pessoas que estão no mesmo espaço físico.

Para acessar

A campanha #édaminhaconta, citada neste boxe e na 

imagem da página 111 do livro, foi promovida pela asso-
ciação civil brasileira de direito privado SaferNet Brasil 

e pelo Fundo das Nações Unidas para a infância (Unicef, 

em inglês), com apoio das redes sociais. Ela visa cons-
cientizar as pessoas de que, no caso de presenciar 
uma situação de desrespeito ou bullying, somos res-
ponsáveis por denunciar a ação e ajudar os envolvidos.

Combine com os estudantes o momento em que eles 
vão acessar o site indicado – que apresenta um infográfi-
co sobre bullying – e conhecer um pouco mais o assunto.

Portfólio

No primeiro portfólio deste projeto apresentamos 

um dos artigos da Declaração da ONU sobre uma Cul-
tura de Paz e propomos aos estudantes que redijam 
um texto destacando as melhorias que poderiam ser 
feitas no ambiente escolar.

Pergunte a eles em qual tecnologia gostariam de 
registrar o texto que vão elaborar, podendo escrevê-lo 
no caderno ou em uma folha de papel ou digitá-lo em 
um software para registro. Tanto a produção do texto 

quanto a escolha da mídia propiciam desenvolver as 
competências específicas 3 e 7 e as habilidades 

EM13LGG301 e EM13LGG703 da BNCC de Linguagens 

e suas Tecnologias.

É importante que os estudantes guardem o texto 
produzido para que seja consultado e utilizado na eta-
pa do produto final do projeto. Atente-se que não há 
necessidade de eles entrarem em um consenso sobre 
a tecnologia utilizada; cada um pode usar a que achar 

mais adequada.

Etapa 2 – Conhecendo a escola e o 

entorno

Para iniciar esta etapa, faça um levantamento pré-
vio dos conhecimentos dos estudantes sobre os dife-
rentes espaços escolares e do entorno. Essa análise 
pode ser feita verificando se conhecem todos os es-
paços físicos da escola, se utilizam esses espaços com 
frequência, se consideram que os ambientes estão 
bem conservados, se estão familiarizados com os 
combinados feitos entre estudantes, professores e 
diretoria da escola, se seguem esses combinados, se 
os familiares têm ciência dessas normas, se observam 
o caminho até a escola, se sabem quais pontos de in-
teresse há na região e se sabem quais estabelecimen-
tos e órgãos públicos cada bairro costuma ter.

Atividade 2

Nas 3 partes desta atividade os estudantes ma-
peiam as características físicas da escola, os combi-
nados escolares e os pontos de interesse do entorno 
da instituição. A organização deles em pequenos gru-
pos é interessante para que consigam dialogar duran-
te os mapeamentos e registrar conjuntamente os itens 
solicitados na atividade.

Na terceira parte, dê liberdade para que eles esco-
lham como farão o relatório do entorno visando apre-
sentá-lo para os demais frequentadores da escola. 

Um exemplo de representação possível é a cons-
trução de um mapa. Nesse caso, retome com eles o 

conceito de escala e peça-lhes que pesquisem dife-
rentes mapas e mostrem as escalas utilizadas. Como 
é um conceito que eles estudaram nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, você pode propor outros mode-
los de aula e de retomada do assunto, pedindo a alguns 
deles que, por exemplo, expliquem aos colegas do que 
se lembram, como em uma aula invertida.

O registro dos meios de contato dos serviços pú-
blicos se faz necessário em situações nas quais eles 
precisem ser acionados, como será citado na próxi-
ma atividade.
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Atividade 3

Esta atividade está organizada em 3 partes; suge-
rimos que elas sejam feitas individualmente, dando 
tempo para que os estudantes pensem nos questio-
namentos, registrem as respostas e, por fim, compar-
tilhem com toda a turma.

Propomos na primeira parte desta atividade a lei-
tura das manchetes de 2 reportagens para, em segui-
da, apresentar a diferença entre atos de indisciplina e 
atos de violência, citando exemplos de cada situação. 

Se houver necessidade, professor, estudantes e 
coordenação escolar podem organizar uma palestra, 
mediada pelos órgãos competentes, visando a preven-
ção e o direcionamento de como agir quando ocorrem 
atos de violência na escola ou quando tomam conheci-
mento de atos de violência na comunidade escolar, tan-
to de violência interpessoal (que envolvem 2 ou mais 

pessoas, como o bullying), quanto violência autoprovo-
cada (contra si próprio). Para auxiliar, consulte o Manual 

de proteção escolar e promoção da cidadania, elaborado 
pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria 

da Educação do estado e pela Fundação para o Desen-
volvimento da Educação (FNDE). Disponível em: http://

file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/protecao_esco-
lar_web.pdf. Acesso em: 27 jan. 2020.

A segunda manchete apresentada nesta parte da 
atividade (Estados investem em vigilância nas escolas 

e alunos como mediadores para inibir violência) tam-
bém propicia a relação com o tema integrador do pro-
jeto: usar a mediação de conflitos para inibir a violên-
cia. Para saber mais sobre o assunto, sugerimos a 
leitura dessa reportagem; um trecho dela pode ser 

lido na página 267 deste Manual.

E, para conhecer algumas práticas de mediação que 
estão sendo aplicadas nas escolas brasileiras, propo-
mos a leitura do texto Protagonismo dos alunos, uma 

chave para reduzir a violência escolar, disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/18/politi-
ca/1552944709_703384.html (acesso em: 27 jan. 

2020). E para conhecer mais informações do projeto 

Equipes de Ajuda citado nesse texto, acesse o site 
https://www.somoscontraobullying.org/equipes-de- 
ajuda (acesso em: 27 jan. 2020).

Na segunda e na terceira parte desta atividade, nas 

questões em que os estudantes devem considerar atos 
de indisciplina e atos de violência e explanar sensa-
ções e consequências, propomos sempre que imagi-
nem tais atos, não pressupondo que eles existam em 
todas as realidades escolares e, também, mantendo 

resguardadas a individualidade e a não exposição dos 
indivíduos que porventura estiverem envolvidos em 
situações análogas na escola.

Além disso, as questões da terceira parte desta ati-
vidade permitem a sensibilização dos estudantes pa-
ra a próxima etapa do projeto, que apresenta a 

mediação a serviço do diálogo entre as pessoas en-
volvidas em um conflito mal gerido. É importante que 
professores, coordenadores, diretoria e todas as ou-
tras pessoas envolvidas no projeto também se sensi-
bilizem nesse sentido. O processo de sensibilização 
com a comunidade escolar será dado na etapa final do 
projeto, quando os estudantes ampliarão os estudos 
e os conhecimentos, apresentando-os no debate.

Portfólio

No portfólio desta etapa propomos aos estudantes 

que relacionem o mapeamento que foi feito na escola 
e no entorno e identifiquem o que, na opinião de cada 
um deles, poderia ser criado ou melhorado. Esse le-
vantamento individual poderá ser comparado com os 
dados coletivos que serão obtidos na pesquisa pro-
posta na etapa 4. 

Novamente permita que eles escolham em qual tec-
nologia gostariam de registrar as anotações para se-
rem consultadas posteriormente.

Etapa 3 – Diálogo para resolver 
conflitos

Nesta etapa do projeto o foco é o diálogo, inerente 

às diversas práticas de mediação de conflitos. Assim, 
apresentamos aos estudantes alguns exemplos de prá-
ticas de mediação de conflitos para que eles as co-
nheçam e possam extrair delas atitudes e posturas 
que melhorarão a forma deles de agir.

Explore com eles as práticas de mediação, que são 
acompanhadas de explicações, e as imagens. 

Ressaltamos que, para que ocorra uma mediação de 
conflitos estruturada, entre 2 partes, a presença do me-
diador é fundamental. Este pode ser um estudante, um 

professor ou funcionário da escola ou uma pessoa da 
comunidade escolar; o mais importante é que ele tenha 

muito conhecimento, técnica e treino para exercer uma 

mediação. Também é possível contratar um profissio-
nal para atuar na escola como mediador de conflitos.

Para assistir

Combine previamente com os estudantes o momen-
to em que eles vão assistir ao vídeo. Como se trata de 
uma mídia curta, de 58 segundos, é interessante re-
produzi-la na sala de aula para que seja vista coletiva-
mente e comentada na sequência.

Atividade 4

Nesta atividade, propomos aos estudantes que re-
lacionem as práticas de mediação que eles conhece-
ram nesta etapa com as situações de conflito que ci-
taram na etapa anterior. O objetivo é que eles 

compreendam que as aprendizagens podem ser apli-
cadas no dia a dia deles, de maneira natural e rotinei-
ra e buscando a Cultura de Paz.
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Portfólio 

Para que as aprendizagens sobre as práticas de me-
diação possam ser consultadas no momento em que os 
estudantes forem preparar o produto final deste proje-
to, é importante que sejam feitos registros contínuos e 

organizados. Estes devem ser feitos individualmente 
neste portfólio, pois vão retratar sensações pessoais 
sobre atitudes e posturas corporais que cada estudan-
te identificou em si e no outro durante os diálogos.

Etapa 4 – Levantamento dos dados

Esta etapa está bem relacionada com conteúdos da 
área de Matemática e suas Tecnologias, em especial 

com as competências específicas 1, 2 e 4 (CEMAT01, 

CEMAT02 e CEMAT04) e as habilidades EM13MAT102, 

EM13MAT202, EM13MAT203 e EM13MAT406 da BNCC 

de Matemática e suas Tecnologias.

Assim, propomos aos estudantes que utilizem meto-
dologias da Estatística para: definir o público da pesquisa 
que será feita, elaborar um questionário, definir o forma-
to de apresentação do questionário para os entrevista-
dos, testar o questionário, aplicá-lo com o público-alvo e, 
por fim, organizar e analisar os dados obtidos. 

Pela praticidade da tecnologia, sugerimos que os 
grupos utilizem uma planilha eletrônica para a análise 
estatística.

Atividade 5

Nesta atividade, apresentamos os vários passos 

que norteiam os estudantes, desde o momento inicial 
do planejamento da pesquisa até as ações de aplicá-la 

e analisar os dados obtidos. Sugerimos que a partir 
desta atividade os estudantes sejam organizados em 
2 grupos, que serão mantidos até a apresentação do 

debate no fim do projeto.
Na segunda parte desta atividade oferecemos algu-

mas questões de referência para o questionário que os 
grupos vão elaborar. Elas foram sugeridas tendo como 
foco analisar o bem-estar dos entrevistados e as carac-
terísticas físicas da escola e do entorno, ou seja, reto-
mando os contextos das etapas anteriores deste pro-
jeto e relacionando-os com a realidade vivenciada pelo 
público da pesquisa. Essas propostas contemplam a 
competência geral 10 (CG10) da BNCC, pois visam um 

trabalho coletivo para o benefício da sociedade.
Caso os estudantes queiram criar novas questões 

ou adaptar as exemplificadas, considerando a realida-
de escolar, converse com eles sobre as técnicas de 

escolha e parametrização dos itens em uma pesquisa. 
Para saber mais sobre o assunto, leia o texto Escala 

de Likert, sugerido na página 267 deste Manual.

Na terceira parte desta atividade apresentamos al-
guns formatos para a aplicação do questionário. No caso 

de o entrevistador conversar verbalmente com cada pes-
soa, é importante que ele não tenha atitudes ou diga 

coisas que influenciem as respostas dos entrevistados; 
ainda nesse caso, na hipótese de haver mais entrevista-
dores, eles devem combinar previamente como farão a 
conversa para manter a homogeneidade das ações.

Tanto na proposta de um questionário impresso 
quanto na versão on-line, a definição do prazo é de ex-
trema importância, pois os grupos precisarão ter os 
dados para conseguir cumprir o cronograma das pró-
ximas demandas da etapa. 

Explore com os estudantes a possibilidade de fazer 
o questionário on-line. Há muitos sites e aplicativos que 
disponibilizam a criação gratuita de questionários e 
que, além de práticos e sustentáveis (pois não geram 
gastos com a impressão das perguntas), muitos deles 
apresentam ferramentas que permitem mapear os re-
sultados, até mesmo criando gráficos. Assim, é reco-
mendável que os grupos adotem esse tipo de tecnolo-
gia para aplicar o questionário e, nesse caso, também 
se faz necessário prever um tempo para escolher qual 
plataforma vão usar – levando em conta as possibilida-
des de divulgação do questionário (por link, por e-mail, 
etc.) e a facilidade de usar as ferramentas – e para 
aprender a criar os questionários seguindo os passos 
que elas disponibilizam. No geral, tais sites de criação 
de questionários têm um preenchimento bem intuitivo.

No contexto da pedagogia por projetos, uma impor-
tante etapa a ser realizada após o planejamento e a 
execução é a depuração. O objetivo dela é melhorar a 
qualidade do projeto, fazendo modificações, incre-
mentos ou exclusões. Na quarta parte desta atividade, 
fazendo uma analogia com a elaboração de um ques-
tionário, propomos aos estudantes uma fase de depu-
ração das questões de modo a realizar ajustes e tor-
ná-lo mais satisfatório. 

Se necessário, outra depuração do questionário po-
de ser feita posteriormente, com os apontamentos da 
gestão escolar.

Enfim, na quinta parte desta atividade, chega o mo-
mento de os grupos aplicarem o questionário usando 
o formato escolhido. É importante que eles tenham 
definido todas as fases de pesquisa e sigam os com-
binados, evitando invalidar os resultados obtidos.

Atividade 6

Nesta atividade, de organização dos resultados em 
uma planilha eletrônica, apresentamos exemplos de uma 
pesquisa realizada com o questionário dado na página 
122 do Livro do Estudante, bem como o uso de fórmulas 
e gráficos que podem ser criados para as análises. As 
planilhas eletrônicas podem ser utilizadas no computa-
dor ou smarthpone, em aplicativos e programas especí-
ficos para esse fim, ou em versões on-line. Mas observe 
que a linguagem usada nas fórmulas pode ter variações 
entre as diferentes plataformas, principalmente naque-
las em que as fórmulas são em inglês, e a exploração ini-
cial da plataforma se faz necessária.
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Portfólio 

O portfólio desta etapa deve conter um relatório ex-
plicitando como foi desenvolvida toda a etapa e dis-
ponibilizando o questionário e os gráficos relaciona-
dos à pesquisa que foi feita. Neste caso, usar um 

software de edição de texto é mais aconselhável, pois 

nele é possível inserir as imagens dos gráficos produ-
zidos com a planilha eletrônica.

Retome os registros feitos no portfólio da etapa 2 

e compare o levantamento individual com os resulta-
dos coletivos obtidos na pesquisa.

O relatório produzido nesta etapa será útil na orga-
nização do debate e no decorrer dele, na etapa 5, pois 

o porta-voz de cada grupo pode consultá-lo e mostrar 
os dados para o público a fim de ressaltar a escolha 
das propostas e sanar dúvidas.

Etapa 5 – O momento do debate

A última etapa deste projeto consiste na prepara-
ção para o debate, escolhendo o papel que cada estu-
dante vai desempenhar, e o debate em si.

Inicialmente, apresentamos a estrutura de um de-
bate e as funções que alguns estudantes deverão de-
sempenhar.

Para assistir

Combine previamente com os estudantes o momen-
to em que eles vão assistir ao longa-metragem norte-
-americano Doce argumento (título original Candy jar) 

e organize para que isso aconteça antes do debate que 
será feito na escola, a fim de que eles possam utilizar 
as aprendizagens de organização de argumentos e de 
diferentes tipos de discurso.

Atividade 7

Nesta atividade, apresentamos os passos essen-
ciais para organizar e participar de um debate. É me-
lhor que sejam mantidos os grupos da etapa 4, na qual 

foi feita a pesquisa estatística.

Na primeira e na segunda parte desta atividade, os 

estudantes devem definir quem será o candidato a me-
diador do debate em cada grupo, considerando as ap-
tidões individuais, e fazer uma simulação para eleger 
o mediador da turma. 

A intenção da simulação é avaliar oralmente os 2 es-
tudantes indicados para a função de mediador. Dire-
cione a eles perguntas sobre como procederiam se 
ocorressem situações de divergências de opinião no 
debate. É esperado que sugiram a aplicação de algu-
mas das práticas de mediação que estudaram. Caso 
não citem nenhuma, questione-os a respeito delas e 
verifique se eles detêm alguns dos conceitos e se sa-
bem como aplicá-los.

Em seguida, os grupos devem escolher o controla-
dor do tempo (na terceira parte da atividade) e os por-
ta-vozes (na quarta parte), também considerando as 

aptidões individuais.

Se julgar conveniente, simule algumas situações de 
debate para que os grupos definam qual estudante se 
sairia melhor como porta-voz. Os grupos também podem 

eleger 2 ou 3 porta-vozes inicialmente e, apenas no dia 

do debate, aquele que se sentir mais bem preparado as-
sume o papel com o suporte do restante do grupo.

Nas demais partes desta atividade, os grupos de-
vem definir o tema do debate, considerando os resul-
tados da pesquisa feita na etapa 4 e as propostas que 

serão levadas visando melhorias para a comunidade 
escolar. Feito isso, eles devem se preparar para o de-
bate; ressalte a importância desse momento para que 

todos se sintam seguros no momento das apresenta-
ções e saibam argumentar sobre as propostas. 

Portfólio 

O portfólio sugerido aqui deve ser utilizado para or-
ganizar todos os registros feitos até o momento e com-
pletá-los com os estudos e as definições finais sobre 
o debate. Deve ser obtido um material organizado e 
com todos os subsídios necessários para serem con-
sultados durante o debate.

Também é nesse momento que os estudantes de-
vem organizar e registrar as perguntas sobre a pro-
posta do outro grupo que participará do debate.

Produto final

Atividade 8

Chegou o momento de fazer o debate!
Apresentamos nesta atividade a organização refe-

rente às fases do debate e à disposição física da sala 
de aula ou do espaço em que ele vai ocorrer. Ressalte 
aos estudantes o respeito ao tempo de fala e à opinião 
de cada participante durante a dinâmica e o uso das 
práticas de mediação que foram estudadas no decor-
rer do projeto. A aplicação recorrente do diálogo, com 
respeito, empatia e acolhimento, é um instrumento 

útil para todas as situações do dia a dia. 
Também é no momento do debate que os estudan-

tes têm a oportunidade de mostrar aos convidados 
todos os aprendizados referentes ao diálogo e à me-
diação de conflitos, de modo que todos percebam as 
diferenças nas ações, atitudes e posturas corporais e 
se sintam sensibilizados e engajados a aplicá-los nas 
situações que vivenciam no trabalho, em casa, com a 
comunidade escolar, entre outros.

Nesta atividade, espera-se que os estudantes usem 

habilidades de argumentação para expressar as pró-
prias ideias e pensamentos no debate.
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Portfólio 

O portfólio final deste projeto é destinado ao regis-

tro das propostas que podem ser levadas adiante pa-

ra melhoria da escola ou do entorno. Para que isso 

ocorra, é necessário identificar os órgãos responsá-

veis por autorizar as propostas e colocá-las em práti-

ca para, em seguida, redigir um documento formal ex-

plicando a solicitação e a pertinência dela. Em algumas 

propostas, sobretudo aquelas que se referem à in-

fraestrutura da escola, a comunidade escolar pode ser 

acionada para auxiliar a consolidá-la.

Avaliação

De acordo com a perspectiva de avaliação do pro-

cesso de ensino e aprendizagem baseado em proje-

tos, esta deve ocorrer de maneira dinâmica e diversa, 

assim como favorecer o diálogo contínuo entre os 

estudantes e entre eles e o professor. Além disso, 

deve considerar não apenas os conteúdos específi-

cos da área, mas todo um aspecto globalizador en-

volvendo também os conteúdos atitudinais e proce-

dimentais que foram desenvolvidos ao longo e ao 

término do projeto.

Pensando nisso, propomos algumas questões que 

norteiam cada estudante na avaliação das temáticas 

apresentadas, da estrutura e das etapas do projeto, do 

processo que foi desenvolvido e das atitudes que ele 

próprio teve no decorrer do projeto (autoavaliação). As 

questões também permitem que você o auxilie, se ne-

cessário, a mapear pontos de cuidado ou de melhoria.

Neste projeto em especial, a socialização entre 

os estudantes durante todas as etapas é decisiva 

para o sucesso do produto final. Se eles não aplica-

rem na sala de aula as aprendizagens referentes ao 

diálogo e à mediação de conflitos, dificilmente con-

seguirão aplicá-las com pessoas de fora do ambien-

te escolar ou compartilhar os conhecimentos com 

essas pessoas para que elas também os utilizem no 

dia a dia.

Sugestões de leitura 

para este projeto

Apresentamos a seguir algumas referências biblio-

gráficas com a justificativa de pertinência e o propó-

sito de cada uma delas para o desenvolvimento deste 

projeto. Aproveite as leituras!

Leitura 1

O texto a seguir apresenta embasamentos para a 

mediação de conflitos na escola, ressaltando as pos-

sibilidades de abranger também os familiares dos es-

tudantes e a comunidade escolar, e entendendo que 

o diálogo e a resolução de conflitos são práticas a se-

rem aplicadas em todas as relações sociais.

Nesse texto também é possível conhecer algumas 

dinâmicas de mediação de conflitos que, para serem 

aplicadas na escola, precisam de treinamento espe-

cífico, principalmente para os mediadores.

A mediação de conflitos nas escolas

Uma ferramenta para tratar os casos de violência e 

atos infracionais e de menor gravidade

A mediação pode ser conceituada como um mé-

todo de resolução de conflitos no qual um mediador 

imparcial e neutro facilita a comunicação entre as 

pessoas em busca de uma solução para o problema. 

Ela pode ser usada em muitos âmbitos e o escolar 

é um deles. É um processo flexível e pode ser adap-

tado às necessidades específicas de um centro es-

colar, levando em conta a natureza dos conflitos e 

o objetivo do programa. É uma ótima ferramenta 

para melhorar a convivência no ambiente e na co-

munidade escolar e deve ser adotada por todas as 

instituições de ensino.

A importância da mediação na escola

Muitos dos programas desenvolvidos em escolas 

concluíram que a mediação é uma ótima ferramenta 

para ajudar na pacificação e democratização da 

escola, assim como oferecer uma educação integral 

que aporte ferramentas para o aluno desenvolver com-

petências emocionais, sociais e de comunicação.

Os programas de mediação escolar permitem for-

mar os membros da comunidade educativa como me-

diadores, difundir a Cultura de Paz e a mediação como 

forma de resolução pacífica de conflitos e também en-

sinar as pessoas as vantagens e benefícios de usar os 

processos autocompositivos e suas técnicas no seu 

dia a dia.

Os alunos que participam da mediação escolar apre-

sentam uma melhora na sua consciência individual e 

social, desenvolvem a comunicação, a escuta e a empa-

tia, importantes habilidades humanas. Além disso, a 

mediação pode melhorar a capacidade de analisar e re-

solver os conflitos e compreender melhor as adversi-

dades e desafios da vida. Os professores por sua vez 

melhoram a sua capacidade de compreender os confli-

tos, de comunicação e de resolver os problemas rela-

cionados com o trabalho no ambiente escolar. Os pais 
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também têm um papel importante e podem participar 
mais ativamente das questões relacionadas com os seus 
filhos, em especial nas situações de conflitos. O centro 
escolar também pode ser beneficiado com a melhora 
no ambiente, pois a comunidade educativa pode apren-
der a gerir os conflitos de uma forma mais eficiente.

A mediação também tem um caráter pedagógico e 
contribui com a difusão da Cultura de Paz, da não-vio-
lência e da resolução pacífica dos conflitos.

Os objetivos da mediação escolar

A implementação de um programa ou um serviço 
de mediação em uma escola devem sempre atender às 
necessidades especificas de cada centro escolar. Se-
gundo Silvia Iungman, os objetivos da mediação esco-
lar podem ser os seguintes:

1. construir um sentido mais forte de cooperação e 
comunidade com a escola;

2. melhorar o ambiente na aula por meio da diminui-
ção da tensão e da hostilidade.

3. desenvolver o pensamento crítico e habilidades pa-
ra a solução de problemas;

4. melhorar as relações entre os estudantes e os pro-
fessores;

5. aumentar a participação dos alunos e desenvolver 
habilidades de liderança;

6. resolver as disputas menores entre as pessoas que 
interferem no processo de educação;

7. favorecer o aumento da autoestima dos membros 
da comunidade escolar;

8. facilitar a comunicação e as habilidades para a vida 
cotidiana.

Casos que podem ser objeto de mediação 

Podem ser objeto de uma mediação os conflitos en-
tre alunos, entre alunos e professores, entre professo-
res, pais e professores, casos de indisciplina e bullying, 
atos infracionais de menor gravidade, casos de violên-
cia entre alunos e até mesmo conflitos com a vizinhan-
ça e o entorno escolar. As ferramentas e dinâmicas de 
mediação também podem ser usadas para tomar de-
cisões importantes que necessitam de um consenso. 
É um processo que ajuda a construir soluções através 
do diálogo e fortalece o vínculo entre as pessoas.

Como funciona a mediação na escola

Existem diversos estudos e programas de mediação 
escolar desenvolvidos pelo mundo e podemos dividir 
em cinco categorias distintas.

 • Modelo aluno ajudante: Neste caso, os próprios 
alunos são capacitados em mediação e treinados 
em habilidades de comunicação e resolução de con-
flitos para mediar e ajudar os outros alunos e tam-
bém pode ser feito em um modelo no qual os alunos 
maiores mediam os conflitos dos alunos menores;

 • Modelo de mediação em rede: O objetivo deste 

modelo é criar uma rede de mediadores na esco-

la para mediar todos os conflitos relacionados 

com o ambiente escolar, inclusive com a ajuda de 

profissionais e mediadores externos que formam 

uma rede de apoio à escola;

 • Modelo professores-alunos: Neste modelo, as 

próprias pessoas do centro educacional, em es-

pecial os professores, são capacitados para atuar 

como mediadores nas questões e conflitos da pró-

pria escola. Os alunos também podem ser capa-

citados, mas neste caso somente membros da 

própria comunidade escolar irão atuar na media-

ção dos conflitos.

[...]

 • Círculos Restaurativos/Justiça Restaurativa: Os 

círculos restaurativos ou de paz são encontros nos 

quais toda a comunidade, os alunos, pais e profes-

sores tratam dos principais problemas ou conflitos 

existentes na escola e através do diálogo buscam 

soluções com a participação de todos, inclusive com 

a possibilidade de escuta das vítimas e agressores 

nos casos de bullying e violência.

Como implementar a mediação na escola

O desenvolvimento dos programas de mediação 

na escola devem ser feitos por etapas. Alguns auto-

res afirmam que as etapas de execução podem ser 

as seguintes:

1a)  etapa de sensibilização e difusão com professores, 

pais, funcionários, alunos e todos os integrantes 

da comunidade educativa; 

2a) reuniões com os alunos e/ou professores;

3a) treinamento para os professores e/ou alunos;

4a) instalação de um centro de mediação escolar;

5a)  monitoramento, supervisão e avaliação da expe-

riência.

É sempre importante realizar um planejamento de 

acordo com o modelo a ser adotado, os objetivos do 

programa e os recursos disponíveis para obter êxito 

na implementação da mediação escolar.

Estes são alguns aspectos da mediação escolar, exis-

te uma extensa bibliografia que trata do assunto e que 

pode facilmente ser encontrada na internet, principal-

mente em inglês e espanhol. Se aprofunde no assunto 

e leve a mediação para a sua escola.

NETO, Flávio de Freitas Gouvêa. A mediação de conflitos nas 

escolas. Disponível em: https://freitasgouvea.jusbrasil.com.br/ 
artigos/469668509/a-mediacao-de- 

conflitos-nas-escolas.  
Acesso em: 27 jan. 2020.
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Leitura 2

Apresentamos a seguir parte da reportagem citada na página 117 do Livro. A leitura desse trecho propicia 

conhecer relatos reais de violência nas escolas e de práticas de mediação para inibi-la.

Estados investem em vigilância nas escolas e 

alunos como mediadores para inibir violência

Telma Vinha afirma que estudos nacionais e inter-
nacionais apontam que o que mais tem crescido na es-
cola não são os chamados casos de violência dura, mas 
a indisciplina. Ela defende a importância de um levan-
tamento regular para que cada Estado possa desenvol-
ver políticas mais efetivas aos seus problemas. “A Lei 
Antibullying aprovada no ano passado coloca a impor-
tância desse monitoramento, mas infelizmente isso ain-
da não é cumprido por muitos estados”, acrescenta.

Nesta perspectiva de tentar mensurar o que de fa-
to se passa no ambiente escolar, Santa Catarina é um 
dos estados que apresentam um sistema mais deta-
lhado, coordenado por um núcleo de prevenção à vio-
lência. Esse sistema aponta que, no Estado, a violência 
verbal, agressões físicas e bullying dominam as ocor-
rências no chão da escola. Os principais motivos dos 
conflitos são incivilidade, vandalismo e preconceito. 
Os dados também indicam que a sala de aula é o local 
onde há mais incidência de casos, envolvendo princi-
palmente estudantes dos últimos anos do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio. O levantamento feito 
com as gestões estaduais pelo EL PAÍS, no entanto, 
mostra que grande parte dos estados não consegue 
armazenar dados e fazer esse tipo de diagnóstico.

“A gente não tem muito acesso ao que de fato acon-
tece nas escolas porque os registros, quando feitos, 
ainda são considerados burocráticos. Muitas vezes são 
registros de encaminhamentos de ações que indicam 
uma terceirização do problema para as diretorias de 
ensino, conselho tutelar ou órgãos de segurança”, 

alerta a pesquisadora Luciene Tognetta. Para ela, as 
escolas precisam se preparar para resolver interna-
mente seus conflitos. Para isso, aponta, o poder públi-
co precisa garantir os recursos humanos necessários 
e desenvolver ações que ensinem os jovens a agir de 
forma assertiva. “Precisamos formar professores que 
saibam como ajudar os jovens nisso. Isso não quer di-
zer que vou esquecer dos órgãos de segurança ou do 
atendimento psicológico, mas temos que criar redes 
de apoio porque quem está na base dessas ações é a 
escola. Temos que parar de terceirizar os problemas”, 
defende. “Que atividades a gente faz com os alunos 
pra colocar na prática ações socioemocionais? Como 
organizar o cotidiano para que possam se sentir res-
peitados e pertencentes a esses espaços”, questiona a 
pesquisadora.

Uma ação que tem apresentado resultados nas es-
colas, informa Tognetta, são os projetos que colocam o 
próprio aluno como protagonista na mediação de con-
flitos nas escolas. Estados como Ceará, Bahia, Mato 
Grosso e Minas Gerais afirmam desenvolver ações nes-
ta perspectiva. A pesquisadora pondera, no entanto, 
que a implantação da mediação escolar também requer 
formação dos profissionais para que eles saibam como 
solucionar os conflitos por meio de um trabalho que 
seja organizado e sistemático. “A formação é fundamen-
tal para a implantação de políticas contínuas, que du-
rem mais de um semestre ou o dia da paz”, afirma.

JUCÁ, Beatriz. Estados investem em vigilância nas escolas e 
alunos como mediadores para inibir violência. El País, São 

Paulo, 15 jul. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2019/06/28/politica/1561744612_999785.html. 

Acesso em: 9 jan. 2020.

Escala de Likert

O modelo mais utilizado e debatido entre os pesqui-
sadores foi desenvolvido por Rensis Likert (1932) para 
mensurar atitudes no contexto das ciências comporta-
mentais. A escala de verificação de Likert consiste em 

tomar um construto e desenvolver um conjunto de afir-

mações relacionadas à sua definição, para as quais os 

respondentes emitirão seu grau de concordância. O 

quadro 1 mostra um exemplo desta escala para medi-

ção de satisfação com um serviço, em 5 pontos. 

Leitura 3

A escala de Likert é um tipo de escala utilizada em pesquisas de opinião para especificar o nível de concor-

dância com uma afirmação ou uma pergunta, como nas questões de D a H do questionário exemplificado na pá-

gina 122 do livro. Integrando Estatística e Psicologia, a proposta dessa escala é analisar mais profundamente as 

possibilidades de resposta sobre os temas de uma pesquisa. Conheça mais essa escala e as pesquisas de opi-

nião lendo o texto a seguir.
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Quadro 1 

Exemplo de escala de Likert. 

Estou satisfeito com o serviço recebido?

Discordo totalmente 1

Discordo parcialmente 2

Não concordo nem discordo 3

Concordo parcialmente 4

Concordo totalmente 5

Nesta escala os respondentes se posicionam de 
acordo com uma medida de concordância atribuída 
ao item e, de acordo com esta afirmação, se infere a 
medida do construto. [...] A escala original tinha a pro-
posta de ser aplicada com cinco pontos, variando de 
discordância total até a concordância total. Entretan-
to, atualmente existem modelos chamados do tipo Li-
kert com variações na pontuação, a critério do pesqui-
sador. 

A grande vantagem da escala de Likert é sua facili-
dade de manuseio, pois é fácil a um pesquisado emitir 
um grau de concordância sobre uma afirmação qual-
quer. Adicionalmente, a confirmação de consistência 
psicométrica nas métricas que utilizaram esta escala 
contribuiu positivamente para sua aplicação nas mais 
diversas pesquisas (COSTA, 2011)1. 

No entanto, mesmo diante de pontos positivos, a 
escala de Likert possui dificuldades significativas 
(CUMMINS; GULLONE, 2000; COELHO; ESTEVES, 
2007; DAWES, 2008)2. De acordo com os críticos, per-
guntas com o modelo Likert solicitam do responden-
te pelo menos duas dimensões a serem analisadas: 
conteúdo e intensidade. O indivíduo precisa verificar 
o conteúdo da proposição do item e, em seguida, opi-
nar discordando ou concordando com a afirmação, 
considerando ainda a intensidade desta concordância. 

Embora não pareça ser um problema para efeito de 
uso, os críticos afirmam que esta característica au-
menta o nível de complexidade cognitiva da escala, 
principalmente quando a escala possui muitos pontos 
(HODGE; GILLESPIE, 2003)3. 

[...] Menos pontos parecem tornar mais fáceis as 
respostas, de modo que, ao aumentar o número de 
pontos, ganha-se em consistência psicométrica e per-
de-se em segurança nas respostas. [...] 

Também há dificuldade de decisão sobre o número 
par ou ímpar de pontos. A indicação corrente é de que 
uma escala com número ímpar de pontos facilita a 
resposta por causa do ponto intermediário, que seria 
um nível neutro entre concordância e discordância. 
Mas a denominação de neutro a esse ponto central 
tem um problema do ponto de vista conceitual, pois, 
em uma escala de concordância, quem é neutro não 
manifesta concordância alguma e aquele número cen-
tral é um dado ponto de concordância (COSTA, 2011; 
HODGE; GILLESPIE, 2003). 

[...]

Por fim, merece destaque ainda a crítica de Rossi-
ter (2002)4 que, em seu modelo C-OAR-SE, argumen-
ta que o uso de advérbios (discordo totalmente, dis-
cordo  mu ito  etc . )  dificu lta a inda ma is o 
posicionamento do respondente. De fato, em uma es-
cala de quatro pontos (por exemplo, com 1 – discordo 
totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – concordo 
parcialmente; 4 – concordo totalmente), não é muito 
clara a distinção entre uma resposta como a 2 ou a 3, 
afinal a discordância parcial parece ser equivalente à 
concordância parcial. 

JÚNIOR, Severino Domingos da Silva; COSTA, Francisco José. 
Mensuração e escalas de verificação: uma análise comparativa 

das escalas de Likert e Phrase completion. PMKT – Revista 

brasileira de pesquisas de marketing, opinião e mídia. São Paulo, 
Brasil, v. 15. p. 1-16. outubro, 2014.

1 COSTA, F. J. Mensuração e desenvolvimento de escalas: aplicações em administração. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 
2 CUMMINS, R. A.; GULLONE, E. Why we should not use 5-point Likert scales: the case for subjective quality of life measurement. In: 
Proceedings of the second international conference on quality of life in cities. National University of Singapore, 2000. COELHO, P. S.; ESTEVES, 
S. P. The choice between a five-point and a ten-point scale in the framework of customer satisfaction measurement. International journal of 

market research, 49 (3), p. 313-339, 2007. 
3 HODGE, D. R.; GILLESPIE, D. F. Phrase completion scales: a better measurement approach than Likert scales? Journal of social service 

research, 33 (4), p. 1-12, 2007. 
4 ROSSITER, J. R. The C-OAR-SE procedure for scale development in marketing. International journal of research in marketing, 19 (4), p. 
305-335, 2002.
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 PROJETO 5  STEAM

Feira de Ciências 

Como organizar e produzir trabalhos 

para uma feira de Ciências? 

O tema integrador STEAM propõe a integração en-

tre as áreas de Ciência (Science), Tecnologia (Techno-

logy), Engenharia (Engineering), Arte (Art) e Matemáti-

ca (Mathematics/Applied Mathematics) de maneira 

inter-relacionada e interdisciplinar. 

Nessa perspectiva, este projeto direciona o olhar do 

estudante e estimula a curiosidade intelectual para 

desvendar os segredos científicos culinários que ocor-

rem dentro de um laboratório residencial: a cozinha.

Os estudantes podem responder a curiosidades e 

indagações sobre alimentação e procedimentos gas-

tronômicos como:

 ■ Por que quando estamos assando um bolo não po-

demos abrir o forno?

 ■ Como podemos evitar o desperdício de alimentos? 

 ■ Qual é a qualidade do alimento que ingerimos?

Para tal, é necessário articular conhecimentos cien-

tíficos e culinários, dialogando entre alguns campos 

de saber, como Química, Física, Biologia e Matemáti-

ca, além de outras áreas do conhecimento humano. 

Com isso, o projeto favorece o desenvolvimento de 

competências e habilidades que fazem parte da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), tais como exerci-

tar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das Ciências, incluindo a investigação, a refle-

xão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções (até 

mesmo tecnológicas) de acordo com conhecimentos 

das diferentes áreas (competência geral 2 – CG02), 

além de valorizar e utilizar os conhecimentos histori-

camente construídos sobre o mundo físico, social, cul-

tural e digital para entender e explicar a realidade 

(competência geral 1 – CG01), continuando assim a 

aprender e a colaborar para a construção de uma so-

ciedade justa, democrática e inclusiva.

O produto final deste projeto – organizar e partici-

par de uma feira de Ciências, apresentando os traba-

lhos desenvolvidos por meio de jogos, painéis ou re-

cursos digitais – é uma maneira de vivenciar a criação 

de manifestações artísticas para poder se comunicar. 

A criação desse produto final se relaciona com a com-

petência específica 6 e a habilidade EM13LGG603 da 

BNCC de Linguagens e suas Tecnologias.

Este projeto também trabalha com os Temas Con-

temporâneos Transversais (TCTs) em várias etapas. 

Na etapa 1, há a abordagem do tema ciência e tecno-

logia na explicação da importância de realizar uma 

feira de Ciências escolar, principalmente no que diz 

respeito à construção e ao desenvolvimento do pen-

samento científico. Esse mesmo tema também apa-

rece na etapa 2, quando os estudantes são apresen-

tados a um olhar científico sobre a Gastronomia.

Na etapa 2, quando são apresentados possíveis te-

mas para a Feira de Ciências gastronômica, podem ser 

abordados os temas saúde e educação alimentar e nu-

tricional. Os temas educação financeira, educação am-

biental e educação para consumo podem ser trabalha-

dos caso o tema 3, desperdício de alimentos, seja 

escolhido como o tema principal da Feira de Ciências 

gastronômica da escola.

Na etapa 3 são abordados os temas educação am-

biental e educação para consumo na leitura do texto 

Consumo da carne terá que ser reduzido em 90% para 

evitar “colapso climático” e da discussão das questões 

propostas na sequência.

Objetivos

 ■ Compreender a importância e organizar uma feira 

de Ciências escolar.

 ■ Compartilhar conhecimentos por meio de oficinas.

 ■ Compreender e identificar os diferentes tipos de 

fenômenos físicos, químicos ou biológicos que 

acontecem com diferentes alimentos.

 ■ Conhecer procedimentos a serem utilizados na 

apresentação de um projeto de Feira de Ciências.

 ■ Conhecer a estrutura de uma receita culinária e es-

tudar as funções científicas e as multifunções culi-

nárias dos ingredientes.

 ■ Representar funções dadas pelas associações en-

tre as variações das medidas das grandezas envol-

vidas em uma receita culinária. 

 ■ Organizar e participar de uma feira de Ciências 

gastronômica.

Justificativa

Compreender que atividades cotidianas, como pre-

parar e cozinhar um alimento, envolvem uma série de 

conhecimentos populares e científicos que se relacio-

nam e se complementam em uma rede de significa-

dos, bem como apresentar esse estudo à comunidade 

escolar, é um modo de desenvolver um olhar amplo e 

crítico sobre as atividades diárias. 
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A BNCC neste projeto

Apresentamos no quadro abaixo as competências gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste pro-
jeto, bem como as competências específicas e as habilidades (da área de Matemática e suas Tecnologias e de 
outras áreas do conhecimento) que são favorecidas no decorrer deste projeto.

Competências gerais CG01, CG02, CG04, CG07, CG09, CG10.

Competências específicas e 
habilidades de Matemática e suas 
Tecnologias

Competências específicas:
CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03.

Habilidades:
EM13MAT101, EM13MAT103, 

EM13MAT201, EM13MAT302, 

EM13MAT314.

Competências específicas e 
habilidades de outras áreas do 
conhecimento

Competências específicas de Linguagens 

e suas Tecnologias:
CELGG01, CELGG06, CELGG07.

Habilidades de Linguagens e suas 
Tecnologias:
EM13LGG104, EM13LGG603, 

EM13LGG701, EM13LGG703.

Competência específica de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias:

CECNT02.

Habilidades de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias:

EM13CNT206, EM13CNT207.

Planejamento

Professor responsável

Para acompanhar este projeto, sugerimos que os 
responsáveis sejam professores da área de Matemáti-
ca. No entanto, os professores de Ciências da Nature-
za podem contribuir e enriquecer o desenvolvimento, 
bem como os professores da área de Linguagens (es-
pecificamente das disciplinas de Língua Portuguesa e 

de Arte) podem colaborar com orientações aos estu-
dantes na elaboração de relatórios e na construção do 
produto final, pois eles devem organizar uma feira de 
Ciências para expor os trabalhos realizados. 

Cronograma do projeto

A seguir, você encontrará uma sugestão de distri-
buição de aulas para cada uma das etapas deste pro-
jeto, considerando que o trabalho será desenvolvido 
ao longo de 1 semestre letivo (com 1 aula semanal) ou 

1 bimestre (com 2 aulas semanais). 

Abertura do projeto e Como será o projeto? 1 aula

Etapa 1 4 aulas

Etapa 2 4 aulas

Etapa 3 5 aulas

Etapa 4 3 aulas

Etapa 5 2 aulas

Avaliação 1 aula

Essa distribuição foi pensada de acordo com os as-
suntos e as atividades a serem realizados em cada eta-
pa, mas é importante analisar se serão necessários 

ajustes ao se considerar a realidade da escola e da 
turma, assim como as vivências familiares e escolares 
dos estudantes.

A avaliação

É importante que cada estudante seja avaliado de 
modo constante, estruturado e com parâmetros bem 
definidos, tendo também espaço para se autoavaliar 
rotineiramente. 

Para que esse processo seja realizado no decor-
rer de todo o projeto, é preciso organizar uma rotina 
de avaliações na qual, a cada grupo de aulas prede-
finido, cada estudante seja acompanhado e avaliado 
e tenha um retorno individual (de preferência pre-
sencial) sobre aspectos do próprio desenvolvimento 
comportamental e intelectual. Já a autoavaliação, 
que também deve ser constante, tem uma dinâmi-
ca pessoal e ocorre mais naturalmente conforme o 
estudante desenvolve as atividades do projeto, faz 
perguntas e é questionado, obtendo assim conclu-
sões e se deparando com dúvidas ou dificuldades, e 
encontrando maneiras de solucioná-las.

A avaliação dos aspectos comportamentais leva em 
conta a postura dos estudantes no cumprimento das 
datas acordadas (cronograma de trabalho), na intera-
ção com os colegas, o professor e as outras pessoas 
envolvidas no projeto, na maneira como lidam com os 
problemas que surgem no decorrer do trabalho, entre 
outros aspectos relacionados ao comportamento pes-
soal e coletivo. No caso da avaliação intelectual, ela 
pode ser realizada por meio da análise dos registros 
feitos em cada Portfólio.

Sendo realizadas periodicamente, no decorrer das 
etapas do projeto, a avaliação e a autoavaliação dão a 
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oportunidade de os estudantes refletirem sobre o pró-

prio comportamento, em especial aquele que precisa 

de readequação, tendo ainda a possibilidade de rea-

valiar ou complementar o conhecimento sobre algum 

assunto que esteja sendo investigado.

A etapa final de avaliação e autoavaliação, após o 

término do projeto, também é necessária para conso-

lidar as aprendizagens e as percepções feitas rotinei-

ramente, e para fazer um balanço geral do projeto e 

das atitudes desenvolvidas nele.

Desenvolvimento do projeto

A abordagem teórico-metodológica deste projeto 

é inspirada na atuação pedagógica com enfoque glo-

balizador, de acordo com Antoni Zabala. 

O enfoque globalizador parte do pressuposto de que 

os conteúdos de aprendizagem são sempre meios pa-

ra conhecer ou responder a questões que a realidade 

experiencial dos estudantes pode proporcionar – rea-

lidade esta sempre global e complexa.

Assim, buscando respaldo nessa abordagem, orga-

nizamos este projeto em 5 etapas, que serão breve-

mente apresentadas a seguir. A maioria das respostas 

das atividades está na página do próprio projeto, na 

versão do Manual do Professor, e outras podem ser 

encontradas neste Manual. Aqui também apresenta-

mos comentários e atividades adicionais para o tra-

balho contínuo e integral com este projeto de STEAM.

Na etapa 1 apresentamos aos estudantes o que é 

uma feira de Ciências e qual é a importância dela co-

mo atividade escolar. Nesta etapa, trabalhamos a co-

municação (oral e escrita), a organização do pensa-

mento e a pesquisa científica, que favorecem o 

desenvolvimento da competência geral 4 (CG04) da 

BNCC. Os estudantes são instigados a compartilhar 

conhecimentos sobre alguns assuntos que podem aju-

dar na elaboração de produtos para a feira.

Na etapa 2 apresentamos o tema que será traba-

lhado na Feira de Ciências: Gastronomia. Ao longo des-

sa etapa os estudantes devem ter a percepção de que 

a cozinha é um grande laboratório, em que ingredien-

tes como manteiga, açúcar e ovos possuem determi-

nada função científica. 

Nesta etapa, os estudantes aprendem sobre gas-

tronomia molecular e devem definir qual será o tema 

a ser apresentado na Feira de Ciências gastronômica 

como produto final deste projeto. 

A etapa 3 tem como objetivo apresentar alguns mo-

delos (exemplos) de procedimentos que os estudantes 

podem executar utilizando o tema escolhido na etapa 

anterior. Veja os modelos de procedimentos apresen-

tados nessa etapa.

 ■ Utilizar textos e reportagens publicados nos 

meios de comunicação.

 ■ Elaborar um mapa conceitual.

 ■ Trabalhar com atividades práticas.

 ■ Construir um jogo.

Os estudantes podem realizar esses procedimen-

tos, ou outros, como auxílio na elaboração de produtos 

sobre o tema que será apresentado na Feira de Ciên-

cias gastronômica.

A etapa 4 orienta a confecção de uma receita rela-

cionada ao tema da Feira de Ciências gastronômica. 

Para a receita escolhida, os estudantes devem pes-

quisar as funções científicas e multifunções culinárias 

dos ingredientes; expressar, por meio de funções ma-

temáticas, as relações entre o rendimento da receita 

e as medidas dos ingredientes; e buscar explicações 

químicas, físicas ou biológicas para algumas caracte-

rísticas e para procedimentos do preparo da receita.

Na etapa 5, o produto final é um convite para a cria-

tividade e imaginação dos estudantes. Eles precisam 

organizar a feira de Ciências gastronômica para apre-

sentar à comunidade escolar os trabalhos realizados 

por eles.

Abertura do projeto e Como será o 
projeto?

Na abertura do projeto, além da apresentação do 

tema integrador, de uma imagem e um texto que têm 

o objetivo de iniciar o trabalho, consta a questão ge-

radora que norteia o propósito do projeto: Como orga-

nizar e produzir trabalhos para uma feira de Ciências?

O objetivo da pergunta é despertar nos estudantes, 

em um primeiro momento, a curiosidade e imagina-

ção. Além disso, a pergunta os levará a verificar qual 

é o nível de conhecimento que possuem sobre esse 

tipo de atividade escolar interdisciplinar.

Uma maneira de incentivar a discussão e começar 

a sensibilizá-los para a importância do projeto é fazer 

perguntas, conforme sugestões a seguir, permitindo 

que exponham as próprias opiniões.

 ■ O que vocês esperam encontrar em uma feira de 

Ciências? E em uma feira de Ciências gastronômica?

 ■ Quem sabe e gosta de cozinhar? Quais pratos sabe 

preparar?

 ■ Vocês sabem dizer o que a Gastronomia e as Ciên-

cias têm em comum? 

 ■ Alguém já foi a uma feira de Ciências? Como foi es-

sa experiência?

 ■ Alguém já apresentou trabalhos em uma feira de 

Ciências? Quais foram as orientações dadas para 

esse evento?
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No fim, exponha aos estudantes que preparar tra-
balhos e organizar uma feira de Ciências exige muito 
estudo, dedicação, empenho, criatividade e imagina-
ção. Os trabalhos são interdisciplinares e, por isso, 
propomos que sejam realizados em conjunto com pro-
fessores de outros campos de saber.  

Depois desse trabalho inicial com o tema, a imagem 
de abertura e a questão geradora, é importante que 
os estudantes tenham uma visão geral de todo o pro-
jeto e tomem conhecimento de como ele será desen-
volvido, conhecendo os Objetivos e a Justificativa do 
projeto, o Produto final que será obtido e as etapas que 
serão percorridas (Planeje-se!) até chegar ao produto 
final proposto.

Apresente à turma o cronograma das etapas do pro-
jeto, conforme sugestão dada neste Manual, e explique 
que algumas adequações podem ocorrer durante a 
execução do projeto para atender às necessidades das 
etapas ou por escolha dos próprios estudantes. Neste 
momento, você também pode apresentar a eles a or-
ganização que será proposta em cada etapa (a ser fei-
ta individualmente, em dupla, em grupo, com a turma 
toda) e propor que se organizem previamente para as 
atividades coletivas, definindo se é interessante ou 
não manter os mesmos grupos de trabalho ao longo 
de todo o projeto ou se é melhor alterá-los, para mais 
diversidade de experimentações. Para este projeto, 
sugerimos que os estudantes se mantenham no mes-
mo grupo em todas as atividades. 

É também nessa etapa inicial que os estudantes 
conhecem a ferramenta do Portfólio, que será usado 
ao longo do projeto (para diversos registros), será con-
sultado na última etapa para consolidar o produto final 
e servirá também de instrumento de avaliação ao tér-
mino do projeto.

Etapa 1 – O que é uma feira 

de Ciências?

A finalidade desta etapa é enfatizar a importância 
da Feira de Ciências como atividade escolar. O objeti-
vo é motivar e sensibilizar os estudantes para a exe-
cução do projeto. Por isso, avalie qual é a melhor di-
nâmica, de acordo com o perfil da turma, para a 
realização das atividades propostas. Elas podem ser 
feitas individualmente, em dupla ou coletivamente, 
com toda a sala.

A reportagem e as questões propostas nesta etapa 
ressaltam as competências gerais 1 e 4 (CG01 e CG04) 

da BNCC.

Durante esta etapa, leia os livros From STEM to 

STEAM e Maker lab: 28 super cool projects, sugeridos 
na página 277 deste Manual, que trazem informações 

sobre como trabalhar com projetos STEAM. Além dis-
so, o primeiro desses livros ressalta a importância do 
aspecto artístico ao trabalhar com STEAM.

Atividade 1

A atividade proposta possibilita trabalhar a impor-
tância de conhecer e entender o que é uma feira de 
Ciências. 

Nesta atividade, os estudantes aprendem quais são 
os objetivos de se elaborar e participar de uma feira 
de Ciências, bem como qual é o papel deles e o do pro-
fessor nesse evento. 

É importante pedir a eles que tirem todas as dúvi-
das sobre o assunto, pois este momento é o ponto de 
partida para o trabalho com a Feira de Ciências.

Atividade 2

Esta atividade é composta de 4 partes. Na primeira 

parte, solicitamos aos estudantes que troquem infor-
mações sobre as próprias experiências em feiras de 
Ciências. Se julgar pertinente, peça a cada um deles 
que fale um pouco sobre o assunto.  

Na segunda parte desta atividade, se julgar neces-
sário, peça aos estudantes que, antes de tentarem res-
ponder à pergunta, pesquisem como geralmente os 
produtos são apresentados em feiras de Ciências. 

É importante que, após as pesquisas realizadas, 
eles conversem sobre os itens apresentados na ativi-
dade e, ao responderem a eles, justifiquem o porquê 
da escolha. 

Na terceira parte desta atividade, incentive todos 
os estudantes a trabalharem em equipe, trocando os 
conhecimentos que eles têm sobre a utilização das 
ferramentas que facilitarão a confecção das receitas. 
Se julgar necessário, ajude-os na organização das ofi-
cinas ou dê orientações de como podem fazer isso.

Ao final das oficinas, é interessante que os estu-
dantes, em conjunto, montem um documento que con-
tenha todas as informações trabalhadas. Isso vai aju-
dá-los no futuro, caso precisem consultar algo.

Para a última parte, se julgar pertinente, selecione 
videoaulas que sejam relacionadas às feiras de Ciên-
cias e mostre-as aos estudantes. Caso não seja pos-
sível, peça que assistam a algumas delas em casa e 
levem para a sala de aula comentários sobre o assun-
to para uma conversa com os colegas. Isso vai enri-
quecer o trabalho deles ao longo do projeto. 

Portfólio 

Este é o primeiro portfólio proposto no projeto e 
nele os estudantes devem começar a fazer os regis-
tros que os ajudarão na elaboração do produto final. 
Ressalte à turma a importância desses registros para 
o projeto como um todo. 
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Pedimos aos estudantes que, após lerem o projeto 
de pesquisa da professora Dalva, juntem-se aos cole-
gas em grupos e que comecem a pensar em projetos 
com o tema “Gastronomia também é Ciência!”.

Se achar necessário, ajude-os sugerindo algumas 
ideias de projetos que poderiam ser trabalhados. É 
importante que os grupos permaneçam os mesmos 
ao longo de todo o projeto.

Etapa 2 – Relações entre 

Gastronomia e Ciências

Nesta etapa, os estudantes vão começar a escolher 
o tema que será apresentado no dia da feira. Mostra-
remos alguns textos e reportagens com a finalidade 
de fornecer subsídios a eles, para que consigam fazer 
essa escolha.

Algumas das atividades trabalhadas nesta etapa 
ressaltam a competência geral 7 (CG07) da BNCC e fa-
vorecem o desenvolvimento da habilidade 
EM13MAT103 de Matemática e suas Tecnologias, e da 
habilidade EM13CNT207 de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias.

Atividade 3

Nesta atividade, os estudantes vão entender as fun-
ções científicas de alguns ingredientes presentes em 
receitas de bolos. 

Como complemento, você pode pedir que façam 
uma lista com outros ingredientes e que digam o que 
sabem sobre eles. Em seguida, peça que pesquisem, 
na internet por exemplo, se as informações que indi-
caram sobre os ingredientes estão corretas.

Atividade 4

Depois de lerem a reportagem A maravilhosa cozi-

nha (científica) de Alícia, os estudantes devem reunir-
-se em duplas para conversar e responder às questões 
propostas. 

É importante que os estudantes comecem a perce-
ber que muitos cozinheiros não pensam apenas no sa-
bor final dos preparos; eles também pensam no bem-
-estar das pessoas que vão se alimentar dos pratos. 
Para isso, há um constante estudo, por parte deles, 
sobre os ingredientes que vão utilizar nas receitas. O 
item d desta atividade discute um pouco esse fato.

Atividade 5

Esta atividade também começa com um texto, pa-
ra os estudantes refletirem a respeito, e em seguida 
são apresentadas algumas questões sobre ele. Um dos 
propósitos da leitura é ressaltar as características 

científicas de alguns processos utilizados na gastro-
nomia molecular. 

A primeira parte da atividade propõe aos estudan-
tes que relatem aos colegas experiências, caso as te-
nham, com os alimentos preparados com as técnicas 
expostas no texto. 

A segunda parte propõe aos estudantes que pes-
quisem informações sobre algumas substâncias pre-
sentes no texto.

A seguir, apresentamos as informações solicitadas 
na atividade.

 ■ Gelificantes são aditivos alimentícios usados para 

espessar e estabilizar os alimentos líquidos, confe-
rindo-lhes textura. Os mais utilizados na indústria 
alimentícia são a pectina, a carragena e a gelatina. 
Estabilizantes são aditivos alimentares que asse-
guram as características físicas de emulsões e sus-
pensões, sendo usualmente aplicados em 
conservas, doces, sobremesas, laticínios, sopas, 
caldos concentrados, panificação, massas, alimen-
tos processados, biscoitos, sorvetes, achocolata-
dos e sucos.

 ■ A goma xantana é um polissacarídeo sintetizado por 
uma bactéria fitopatogênica do gênero Xanthomo-

nas, que tem extrema importância comercial. Esse 
polímero tem sido o mais utilizado em alimentos, 
no Brasil e no mundo. O uso da goma xantana foi 
aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) 
em 1969, sendo aplicado a inúmeros produtos em 

diferentes segmentos industriais, entre eles, quí-
micos e petroquímicos, alimentos, fármacos, cos-
méticos – algo que se deve principalmente às 

propriedades que permitem a formação de soluções 
viscosas a baixas concentrações (0,05% a 1,0%), e 

estabilidade em ampla faixa de pH e temperatura.

 ■ O ágar-ágar é uma substância presente em alguns 

tipos de algas marinhas vermelhas. Ele tem aspec-
to gelatinoso e pode substituir a gelatina de ori-
gem animal, pois é fonte de fibras, é rico em 
vitaminas A, D e C e em minerais como magnésio, 
selênio, iodo e cálcio, não tem glúten nem lactose 
e provoca mais saciedade com menor ingestão de 
alimentos. Atualmente, é utilizado no preparo de 
vários pratos, já que não possui sabor, cor, cheiro 
nem gordura, ou seja, não altera o sabor das recei-
tas ao mesmo tempo que traz muitos benefícios. 
Também é utilizado para dar consistência gelati-
nosa a receitas como geleias, molhos, sobremesas 
e sopas. Além disso, é uma excelente opção para 
quem opta pelo estilo de vida vegano, pois não tem 
origem animal, possuindo textura mais firme e re-
sultando em pratos mais cremosos.
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 ■ A transglutaminase (TG) é uma enzima especial que 
tem grande aplicação na indústria de alimentos. Ela 
atua sobre as proteínas, transformando as carac-
terísticas e resultando em benefícios tecnológicos, 
como maior aproveitamento de matérias-primas, 
melhoria de qualidade (textura) e redução de sódio 
e gordura, além de diminuição de custos.

É importante ressaltar que ao trabalhar com gas-
tronomia molecular são utilizados ingredientes e uten-
sílios que requerem o auxílio de equipamentos e pes-
soas experientes, como o uso de nitrogênio líquido 
para fazer sorvete. O nitrogênio líquido é uma subs-
tância muito perigosa e que pode causar sérios aci-
dentes se utilizada sem equipamentos de segurança, 
como luvas e óculos de proteção. Além disso, os uten-
sílios utilizados precisam ser adequados, não podemos 
utilizar recipientes de vidro para manipular o nitrogê-
nio líquido, por exemplo.

Atividade 6

A partir da leitura da entrevista com Peter Barham, 
os estudantes precisam responder questões que re-
lacionam a Gastronomia e as relações químicas. Se 
necessário, converse com o professor de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias para explicações mais 
aprofundadas sobre cada reação.

Atividade 7

Esta atividade incentiva os estudantes a pensar na 
Gastronomia com uma visão artística. É importante 
que eles reconheçam que além da aparência do ali-
mento, a combinação de sabores também faz parte 
dessa arte. A primeira parte da atividade inclusive res-
salta que em uma experiência gastronômica é neces-
sário usar a visão, o olfato e o paladar.

Portfólio 

Neste portfólio, os estudantes devem escolher o 
tema relacionado à Gastronomia que apresentarão na 
Feira de Ciências. 

Os trabalhos devem ser executados em grupo. Para 
isso, peça aos estudantes que se reúnam com os mes-
mos colegas da etapa anterior. Além dos temas apre-
sentados, é interessante que eles tenham a oportuni-
d a d e  d e  pes q u i s a r  a ss u n to s  d i fe r e n tes , 
principalmente aqueles que se relacionam com o co-
tidiano da turma. Oriente-os quanto às pesquisas ne-
cessárias de acordo com o tema escolhido. 

Caso algum grupo escolha um tema relacionado 
com dieta saudável ou melhores maneiras de se ali-
mentar, propomos a leitura do texto OMS: cinco dicas 

para uma dieta saudável neste Ano Novo, sugerido na 
página 277 deste Manual.

Etapa 3 – Preparando o trabalho 

para a Feira de Ciências

Nesta etapa do projeto, os estudantes vão escolher 
um procedimento para ser trabalhado com o tema es-
colhido. Esses procedimentos podem auxiliá-los na 
elaboração dos produtos que serão apresentados na 
Feira de Ciências gastronômica. 

Os professores de Ciências da Natureza poderão 
contribuir nas discussões e elaborações dos produtos. 

Algumas das atividades trabalhadas nesta etapa 
ressaltam as competências gerais 7 e 9 (CG07 e CG09) 
da BNCC e favorecem o desenvolvimento das habili-
dades EM13MAT101 e EM13MAT314, de Matemática e 
suas Tecnologias, EM13LGG701 e EM13LGG703 de Lin-
guagens e suas Tecnologias e EM13CNT206 de Ciên-
cias da Natureza e suas Tecnologias.

Atividade 8

A finalidade desta atividade, além de mostrar aos 
estudantes um exemplo de procedimento que pode 
auxiliá-los na elaboração dos produtos, é alertar so-
bre a necessidade de modificar os hábitos alimenta-
res, reduzindo o consumo de carne e de insumos de 
origem animal.

Sugerimos a leitura do texto Consumo de carne tem 

impacto também no ambiente, proposto na página 279 
deste Manual, como complemento às questões pro-
postas nesta atividade. Esse é um bom momento pa-
ra convidar os professores de Ciências da Natureza e 
de Ciências Humanas para auxiliar nas questões.

Na primeira parte desta atividade, os estudantes, 
após a leitura da reportagem sobre um possível “co-
lapso climático” causado pelo consumo de carne, de-
vem refletir sobre algumas das questões que foram 
abordadas. Essa é uma boa oportunidade para traba-
lhar em conjunto com o professor de Ciências da Na-
tureza e suas Tecnologias, de maneira a investigar ma-
neiras de reduzir o consumo de carne e de insumos 
animais sem trazer prejuízos para a saúde.

A segunda parte desta atividade tem como princi-
pal objetivo ressaltar o caráter interdisciplinar do 
projeto. Mas, antes de pedir aos estudantes que a 
realizem, pergunte se eles têm alguma dúvida sobre 
como elaborar um mapa conceitual. Caso algum es-
tudante ainda esteja com dúvidas, dê exemplos de 
outros mapas.

O texto Mapas conceituais e aprendizagem signifi-

cativa, do professor Marco Antonio Moreira, do Insti-
tuto de Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS-RS), disponível em https://www.
if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf (acesso em: 31 
jan. 2020), apresenta alguns exemplos de mapas.
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A seguir, elencamos exemplos de resposta.
 ■ O crescimento da população mundial pode estar 

associado a Matemática e a Geografia.

 ■ Alimentos podem estar associados a Biologia e a 
Geografia.

 ■ Desmatamento pode estar associado a Biologia, a 
Geografia e a Matemática.

Portfólio 

Neste portfólio, pedimos aos estudantes que, em 
grupo, definam qual dos procedimentos apresentados 
eles  vão utilizar para trabalhar com o tema escolhido. 

Para cada um dos procedimentos, é dada uma ati-
vidade. Converse com os grupos e defina com eles qual 
atividade cada grupo deve realizar. É desejável que 
todas as atividades sejam realizadas.

Etapa 4 – Elaborando uma receita

Nesta etapa do projeto, pedimos aos estudantes 
que realizem algumas tarefas antes da elaboração da 
receita escolhida pelos grupos. 

O trabalho realizado pelos estudantes ressalta as 
competências gerais 9 e 10 (CG09 e CG10) da BNCC e 

favorece o desenvolvimento das habilidades 
EM13MAT302 e EM13MAT314 de Matemática e suas 
Tecnologias, e EM13LGG104, EM13LGG603 e 

EM13LGG703 de Linguagens e suas Tecnologias.

Ao estudar receitas com os estudantes, procure 
explorar as propriedades dos alimentos utilizados. 
Ressalte a diferença nutritiva dos tipos de alimento. 
Os alimentos podem ser classificados em 4 grupos. O 

grupo dos alimentos in natura ou minimamente pro-
cessados são aqueles obtidos diretamente na nature-
za que podem ou não passar por poucos processos de 
higienização e distribuição. Os alimentos do grupo dos 
ingredientes culinários são extraídos de alimentos in 

natura e são utilizados no preparo de alimentos. O gru-
po de alimentos processados concentra produtos fa-
bricados pela indústria, com o objetivo de aumentar a 
durabilidade ou torná-los mais agradáveis ao paladar. 
Os alimentos ultraprocessados são resultado quase 
que inteiramente de substâncias: extraídas de alimen-
tos, como açúcar e óleos; derivadas de constituintes 
de alimentos, como gordura hidrogenada; ou sinteti-
zadas com base em matérias orgânicas, como petró-
leo e carvão.

Atividade 9 

Para responder a esta atividade, os estudantes de-
vem ler com atenção o passo a passo do preparo de 
uma receita de polenta mole. Se necessário, faça mais 
algumas perguntas para incentivar os estudantes a 

pensar sobre o preparo do alimento e a necessidade 
de escrever as instruções de maneira clara e concisa.

Na receita dada, cada etapa é formada por um tex-
to com a instrução de ação e imagens que não são 
apenas ilustrativas, mas representativas de quais in-
gredientes devem ser adicionados e quais utensílios 
estão sendo utilizados. Por exemplo: no passo 1 de-
ve-se levar as 3 xícaras de água, 1 colher de sal e 1 xí-
cara de farinha de milho na panela grande, em fogo 
alto (de 200 a 250 °C), até ferver; a imagem do passo 4 

mostra a cebola e o alho picados, sendo adicionados 
na panela média. Alguns estudantes podem opinar que 
seria melhor ter os ingredientes escritos no texto do 
que ilustrados.

No item f, espera-se que os estudantes percebam 
que falta a indicação de qual escala de temperatura 
está sendo referenciada. Provavelmente eles respon-
derão que é o grau Celsius, pois é a escala usada no 
Brasil; mas em outros países a resposta natural do lei-
tor da receita poderia ser outra.

Atividade 10

Esta atividade é composta de 4 partes e o objetivo 

dela é facilitar a produção das tarefas indicadas no 
portfólio. Na primeira parte, os estudantes precisam 
pesquisar diferentes receitas. É importante que as 
receitas escolhidas estejam relacionadas com os te-
mas que eles escolheram anteriormente. Se possível, 
peça a eles que testem a receita em casa previamen-
te.

Na terceira parte da atividade, é interessante con-
tar com a ajuda do professor de Ciências da Natureza. 
Eles podem ajudar na explicação dos ingredientes uti-
lizados e das reações físicas e químicas que ocorrem 
no preparo.

A seguir as respostas dos exemplos indicados na 
terceira parte desta atividade.

A massa do pão deve descansar para que a levedu-
ra adicionada à massa utilize o açúcar ali presente pa-
ra produzir gás carbônico. É esse processo que faz a 
massa crescer.

Ao colocar a massa de macarrão na água fria, os 
minerais se dissolvem. Além disso, como o cozimen-
to é mais lento, é mais provável que a massa grude.

Na quarta e última parte da atividade, auxilie os es-
tudantes a fazer os cálculos das quantidades dos in-
gredientes. É interessante observar que o tempo de 
cozimento dos alimentos não terá alteração se houver 
uma quantidade suficiente de panelas, fogões, etc. 
Por exemplo, ao assar um bolo é necessário 1 forno li-
gado por 40 minutos; para assar 2 bolos iguais a esse 

e levar os mesmos 40 minutos, é necessário ter um 
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Em seguida, eles devem decidir qual será o espaço 
escolar onde os trabalhos serão apresentados. Essa 
escolha, que envolve tanto os estudantes quanto os 
professores, bem como a coordenação e a direção da 
escola, pode e deve ser adaptada à realidade escolar 
e aos espaços disponíveis. 

Também deve ser levada em consideração a quan-
tidade de pessoas da comunidade escolar que será 
convidada e em quais horários os estudantes estarão 
disponíveis para as apresentações e mediações. 

A elaboração das receitas e as apresentações no 
dia do evento à comunidade escolar ressaltam as com-
petências gerais 2, 4, 9 e 10 (CG02, CG04, CG09 e CG10) 

da BNCC e favorecem o desenvolvimento das habili-
dades EM13MAT201 de Matemática e suas Tecnolo-
gias, e EM13LGG104, EM13LGG603 e EM13LGG703 de 

Linguagens e suas Tecnologias.

Produto final

O produto final é a Feira de Ciências gastronômica. 
É importante que os estudantes tenham todos os itens 
já planejados antes do dia da feira. Se necessário, orien-
te os estudantes a se organizarem em grupos, de ma-
neira que cada um fique responsável por finalizar e 
coordenar um dos aspectos da feira, como a divulgação, 
a montagem do local, o cronograma de apresentações, 
a compra e higienização dos alimentos, o preparo das 
receitas, a limpeza e organização do local após a feira, 
a divulgação da pesquisa de opinião, entre outros.

Portfólio

Neste portfólio, propomos aos estudantes que con-
versem sobre as experiências com a Feira de Ciências 
gastronômica e produzam um relatório com essas per-
cepções. É importante ressaltar aspectos positivos e 
negativos do evento e listar ideias que foram boas ou 
problemas que podem ter surgido e como foram solu-
cionados no dia. Além disso, é muito importante fazer 
a análise dos questionários respondidos pelos visitan-
tes. Eles devem indicar pontos a melhorar para futuros 
eventos na comunidade escolar.

Avaliação

De acordo com a perspectiva de avaliação do pro-
cesso de ensino e aprendizagem baseado em projetos, 
esta deve ocorrer de maneira dinâmica e diversa, e 
favorecer o diálogo contínuo entre os estudantes, e 
entre eles e o professor. Além disso, deve-se conside-
rar não apenas os conteúdos específicos da área, mas 
todo um aspecto globalizador que envolva os conteú-
dos atitudinais e procedimentais que foram desenvol-
vidos ao longo e ao término do projeto.

forno em que caibam os 2 bolos ou ter 2 fornos assan-
do ao mesmo tempo.

Nesta parte seria muito interessante se os estudan-
tes pudessem testar as receitas escolhidas, mesmo 
que não sejam na quantidade que precisarão produzir 
no dia da Feira de Cências gastronômica. Além disso, 
é importante lembrá-los de que a organização e a lim-
peza do local que será utilizado para a preparação dos 
alimentos são fundamentais.

Portfólio 

Neste portfólio os estudantes devem prever todas 
as etapas da apresentação da receita escolhida. Eles 
precisam pensar em todas as etapas: identificação da 
quantidade de porções necessária, quantificação dos 
ingredientes, lista de todos os utensílios e equipamen-
tos necessários, quantificação do tempo de preparo 
e do número de pessoas necessárias, montagem e 
apresentação da receita.

Etapa 5 – A Feira de Ciências 

gastronômica da escola

Esta é a última etapa deste projeto e é nela que os 
estudantes devem decidir qual será o método de di-
vulgação dos trabalhos (o meio, digital ou físico), por 
meio do qual vão disponibilizar as receitas, e como vão 
organizar o ambiente da escola que servirá de espaço 
para a visita da comunidade escolar à Feira de Ciên-
cias gastronômica.

Portfólio

Neste portfólio, pedimos aos estudantes que esco-
lham o método de divulgação dos trabalhos e, em se-
guida, que elaborem o material de divulgação. Para 
isso, apresentamos algumas sugestões: utilizar pai-
néis que contenham fotos e textos explicativos; gravar 
vídeos explicativos; apresentar os trabalhos presen-
cialmente, entre outras. Incentive os estudantes a 
pensar e propor outras sugestões de divulgação. 

Eles também devem pensar em como vão dispo-
nibilizar as receitas elaboradas aos visitantes da 
Feira de Ciências gastronômica. Neste momento, é 
importante verificar com eles se todos sabem usar 
ferramentas digitais de compartilhamento de infor-
mações. Caso não seja possível utilizar o meio digi-
tal para disponibilizar as receitas, auxilie a turma 
escaneando as receitas elaboradas e imprimindo 
algumas cópias.

É importante verificar como será feita a aquisição 
dos alimentos. Verifique com a direção da escola se os 
alimentos precisam ser solicitados em algum centro de 
distribuição ou se os estudantes podem levar de casa.
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Pensando nisso, propomos algumas questões que 

podem nortear os estudantes na avaliação das temá-

ticas apresentadas, da estrutura e das etapas do pro-

jeto, do processo que foi desenvolvido e das atitudes 

de todos os envolvidos, inclusive de si mesmos (au-

toavaliação). As questões permitem, ainda, que você 

os auxilie, se necessário, a mapear pontos de cuidado 

ou que precisem de aprimoramento.

Sugestões de leitura para este 

projeto

Apresentamos a seguir algumas sugestões de lei-

tura e a justificativa de pertinência e propósito de ca-

da uma delas para o desenvolvimento deste projeto. 

Aproveite as leituras!

Leitura 1

O livro From STEM to STEAM, de David A. Sousa e 

Tom Pilecki (Corwin, 2018), apresenta pesquisas em 

neurociência cognitiva e so-

cial que mostram como as ati-

vidades artísticas aumentam 

a criatividade, a resolução de 

problemas, os sistemas de 

memória e a coordenação mo-

tora. Um assunto abordado no 

livro é porque STEM se tornou 

STEAM. 
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Leitura 2

O livro Maker lab: 28 super cool projects, de Jack 

Challoner (Penguin Random House, 2016), apresenta 

alguns projetos e como podemos construí-los utilizan-

do materiais do cotidiano. Os projetos apresentados 

nesse livro poderão auxiliar no trabalho com este pro-

jeto.   
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Leitura 3

Pensando na importância de se ter uma alimenta-

ção saudável e nutritiva, a Organização Mundial da Saú-

de (OMS) dá cinco dicas. Recomendamos que o texto 

apresentado a seguir seja trabalhado em sala de aula 

com os estudantes.

OMS: cinco dicas para uma dieta saudável neste 

Ano Novo

Qualquer que seja a resolução de Ano Novo, a Or-

ganização Mundial da Saúde, OMS, lembra que uma 

dieta saudável e equilibrada trará muitos benefícios 

[...].

A agência afirma que o que se ingere e se bebe po-

de afetar a capacidade do corpo de combater infecções, 

assim como a probabilidade de a pessoa desenvolver 

problemas de saúde mais tarde na vida, incluindo obe-

sidade, doenças cardíacas, diabetes e diferentes tipos 

de câncer.

Dietas

Segundo a OMS, os ingredientes exatos de uma die-

ta saudável dependem de diferentes fatores, como a 

idade e o quanto a pessoa é ativa, assim como os tipos 

de alimentos disponíveis nas comunidades em que vi-

vem. Mas, em todas as culturas, existem algumas di-

cas comuns de alimentos para ajudar a levar uma vida 

mais longa e saudável.

Confira abaixo algumas sugestões da OMS de alimen-

tação balanceada [...].

Consuma uma variedade de alimentos

A agência da ONU destaca que o corpo humano é 

incrivelmente complexo e, com exceção do leite mater-

no para bebês, nenhum alimento contém todos os nu-

trientes necessários para que ele funcione da melhor 

maneira possível. Portanto, as dietas devem reunir uma 

grande variedade de alimentos frescos e nutritivos pa-

ra manter o organismo forte.

• Na dieta diária, coma uma mistura de alimentos 

básicos como trigo, milho, arroz e batatas com le-

gumes como lentilhas e feijões, muita fruta e vege-

tais frescos e alimentos de fontes animais, como 

carne, peixe, ovos e leite.

• Escolha de alimentos integrais, como milho não 

processado, milho, aveia, trigo e arroz integral. Se-

gundo a OMS, eles são ricos em fibras valiosas e 

podem ajudar a pessoa a se sentir satisfeita por 

mais tempo.
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• Para lanches, escolha vegetais crus, nozes sem sal 

e frutas frescas, em vez de alimentos com alto teor 

de açúcar, gordura ou sal.

Corte o sódio

Excesso de sal pode aumentar a pressão arterial, 

que é um fator de risco principal para doenças cardía-

cas e derrames. A OMS diz que a maioria das pessoas 

no mundo consome muito sal.

O uso diário, em média, é o dobro do limite recomen-

dado de 5 gramas, o equivalente a uma colher de chá.

A agência da ONU alerta ainda que é importante 

estar ciente de que o produto é normalmente coloca-

do em alimentos ou bebidas processadas   e, geralmen-

te, em grandes quantidades.

• Ao cozinhar e preparar alimentos, use sal com mo-

deração e reduza o uso de molhos e condimentos 

salgados, como molho de soja, caldo de carne ou de 

peixe.

• Evite lanches ricos em sódio e tente escolher op-

ções saudáveis e   frescas em vez de alimentos pro-

cessados.

• Ao usar legumes enlatados ou secos, nozes e frutas, 

escolha variedades sem adição de sal e açúcar.

• Remova o sal e os condimentos salgados da mesa e 

tente tirá-los de seu hábito. A OMS diz que os pala-

dares podem ser ajustados rapidamente e, quando o 

fazem, é provável que a pessoa goste de alimentos 

com menos sal, mas com mais sabor.

• Verifique os rótulos dos alimentos e procure pro-

dutos com menor teor de sódio.

Reduza o uso de certas gorduras e óleos

Todos precisam de um pouco de gordura na dieta, 

mas comer demais, especialmente os tipos errados, au-

menta os riscos de obesidade, doenças cardíacas e der-

rames. A OMS alerta que as gorduras trans produzidas 

industrialmente são as mais perigosas para a saúde. 

Dados indicam que uma dieta rica nesse tipo de gordu-

ra aumenta o risco de doenças cardíacas em quase 30%.

• Substitua a manteiga e a banha por óleos mais sau-

dáveis, como soja, canola, milho, açafrão e girassol.

• Escolha carne branca, como aves e peixes, geral-

mente com menos gordura que a carne verme-

lha. Corte a carne com gordura visível e limite o 

consumo de carnes processadas.

• Tente cozinhar ou ferver em vez de fritar alimentos 

ao cozinhar.

• Verifique as etiquetas e sempre evite todos os ali-

mentos processados, rápidos e fritos que contêm gor-

dura trans produzida industrialmente. Essas gordu-

ras são frequentemente encontradas em margarinas 

e ghee, além de lanches prontos, assados   e fritos.

Limite a ingestão de açúcar

De acordo com a OMS, o excesso de açúcar não é ape-

nas prejudicial para os dentes, mas aumenta o risco de 

ganho de peso prejudicial e obesidade, o que pode levar 

a sérios problemas de saúde crônicos.

A agência da ONU diz que assim como o sal, é impor-

tante observar a quantidade de açúcares “escondidos” 

que podem estar nos alimentos e bebidas processadas. 

Uma única lata de refrigerante, por exemplo, pode con-

ter até 10 colheres de chá de açúcar adicionado.

• Limite a ingestão de doces e bebidas açucaradas, 

como refrigerantes, sucos de frutas e sucos de cai-

xinha, concentrados líquidos e em pó, água com 

sabor, bebidas energéticas e esportivas, chá e café 

prontos para beber e bebidas de leite com sabor.

• Escolha lanches saudáveis [...]   em vez de alimentos 

processados.

• Evite dar alimentos açucarados para as crianças. Sal 

e açúcares não devem ser adicionados a alimentos 

complementares para crianças menores de 2 anos 

de idade e devem ser limitados após essa idade.

Evite o uso perigoso e nocivo de álcool

O álcool não faz parte de uma dieta saudável, mas 

em muitas culturas as celebrações do Ano Novo estão 

associadas ao alto consumo de álcool. A OMS alerta que, 

em geral, beber demais ou com muita frequência au-

menta o risco imediato de ferimentos, além de causar 

efeitos a longo prazo, como danos no fígado, câncer, 

doenças cardíacas e mentais.

Segundo a agência da ONU, não existe um nível se-

guro de consumo de álcool. Para muitas pessoas, mes-

mo níveis baixos de uso do produto ainda podem estar 

associados a riscos significativos à saúde.

• Lembre-se de que menos consumo de álcool é sempre 

melhor para a saúde e não há problema em não beber.

• Você não deve beber álcool se estiver: grávida ou 

amamentando; dirigindo, operando máquinas ou 

realizando outras atividades que envolvam riscos 

relacionados; se você tem problemas de saúde que 

podem ser agravados pelo álcool; se você está to-

mando medicamentos que interagem diretamente 

com o álcool; ou se você tem dificuldades em con-

trolar seu consumo.

• Se achar que você ou alguém que você [conhece] 

pode ter problemas com álcool ou outras substân-

cias psicoativas, não tenha medo de pedir ajuda ao 

seu profissional de saúde ou a um serviço especia-

lizado em drogas e álcool. A OMS também desen-

volveu um guia de autoajuda para orientar as pes-

soas que desejam reduzir ou interromper o uso.

ONU News. OMS: cinco dicas para uma dieta saudável neste 

Ano Novo. Disponível em: https://news.un.org/pt/

story/2019/12/1699051. Acesso em: 30 jan. 2020.
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Consumo de carne tem impacto também 

no ambiente

Comer carne deixa marcas. Concretamente, em for-

ma de impactos ambientais. O relatório publicado pe-

la OMS (Organização Mundial de Saúde) nesta sema-

na, no qual se vincula o consumo excessivo de carne 

a um maior risco de se contrair câncer, além de irritar 

a indústria da carne pôs o foco sobre um problema às 

vezes menosprezado.

“O consumo excessivo de carne não só afeta a saú-

de das pessoas, mas também prejudica o meio am-

biente”, resume o catedrático de Nutrição da Univer-

sidade de Las Palmas de Gran Canaria, [Espanha], 

Luís Serra-Najem.

Existem quatro variáveis ambientais que limitam 

a produção de carne em escala global: a superfície ocu-

pada pelas áreas de pastagens; a água consumida, tan-

to por parte dos animais como no processo de produ-

ção; os gases de efeito estufa produzidos pela 

flatulência das reses – atualmente 14,5% dos emitidos 

na atmosfera, segundo a FAO (Organização de Agri-

cultura e Alimentos da ONU) –, e a energia necessária 

durante o processo.

Hoje, grande parte da população mundial não conso-

me produtos cárneos nem lácteos, mas na medida em 

que melhoram as condições socioeconômicas dos países 

em desenvolvimento a demanda por esses produtos cres-

ce, pondo em xeque os recursos ambientais da Terra. O 

mundo come carne além de suas possibilidades?

Para que um boi produza 1 kg de proteína, deve 

consumir entre 10 e 16 kg de cereais, e os porcos ne-

cessitam de 4 kg. “Para produzir um filé de aproxima-

damente 200 gramas, são necessárias 45 tigelas de 

cereais”, ilustra Laura Ordóñez, formada em Ciências 

Ambientais e professora na Escola Internacional de 

Naturopatia [Espanha].

Fatores de limitação

“Produzir carne é muito caro e seria mais eficaz 

alimentar as pessoas com os cereais que são destina-

dos a engordar o gado”, acrescenta Ordóñez.

O cereal é só uma parte da pegada ecológica (os im-

pactos que qualquer atividade produz no meio am-

biente) da indústria cárnea. A água é outro dos fatores 

limitantes: enquanto para cultivar 1 kg de milho são 

necessários 1 500 litros de água, 1 kg de carne usa 

15 mil litros do líquido.

“Além da contaminação por purinas [resíduos líqui-

dos formados pela urina e as fezes dos animais], gera-

dos sobretudo nas granjas de porcos, e com graves 

consequências nos solos e nas águas subterrâneas”, 

aponta Raúl García Valdés, professor de Ecologia na 

Universidade Autônoma de Barcelona [Espanha].

Neste ano serão produzidos no mundo 318,7 mi-

lhões de toneladas de carne, “e espera-se um aumento 

do consumo mundial a um ritmo de 1,6% anual nos 

próximos dez anos”, anunciou o agroeconomista belga 

Erik Mathijs durante o Congresso Internacional das 

Ciências e Tecnologias Cárneas, realizado em agosto 

passado.

Um crescimento que se concentrará principalmen-

te nos países em desenvolvimento. “Atualmente, 80% 

do planeta consomem pouca carne e quase nenhum 

leite”, lembra Serra-Najem.

E dá um exemplo: “No momento em que 1,2 bilhão 

de chineses começam a demandar esses produtos, se-

rá necessário um aumento da produção que não sabe-

mos se poderá se realizar devido às limitações am-

bientais do planeta”, acrescenta.

“O problema não é tanto o consumo de carne, mas 

o abuso”, diz Serra-Najem, que junto com outros três 

pesquisadores se perguntou o que aconteceria no 

mundo se se recuperasse o padrão alimentar tradicio-

nal.

“Se a Espanha voltasse à dieta mediterrânea, não só 

os cidadãos teriam melhor saúde como as emissões de 

gases do efeito estufa associadas à produção de ali-

mentos baixariam 72%; o uso de terras agrícolas di-

minuiria 58%; a energia necessária cairia 52%, e a 

água, 33%”, conclui seu estudo.

Se, pelo contrário, os espanhóis tendessem a comer 

no estilo dos EUA, o país mais carnívoro no último 

meio século, todos os impactos ambientais avaliados 

cresceriam entre 12% e 72%.

“O modelo americano produz seis vezes mais gases 

do efeito estufa que o mediterrâneo. E o dobro que a 

dieta atual dos espanhóis”, conclui o catedrático.

No ano passado, na Espanha, cada pessoa comeu 

51 kg de carne, colocando o país em décimo lugar no 

ranking mundial do consumo de carne.

O CONSUMO de carne tem impacto também no ambiente. 

Uol. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/

ultimas-noticias/el-pais/2015/11/04/consumo-de-carne-tem-

impacto-tambem-no-ambiente.htm. Acesso em: 7 fev. 2020.

Leitura 4

O texto reproduzido a seguir apresenta aspectos negativos do consumo de carne mundial para o meio am-

biente. São apresentados dados sobre o impacto da produção de carne mundial, além da exposição de conse-

quências que podem ocorrer caso o consumo se mantenha ou outros países passem a consumir carne da mes-

ma maneira que os maiores consumidores. Sugerimos que a leitura seja feita em sala de aula com os estudantes.
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 PROJETO 6  PROTAGONISMO JUVENIL

Pesquisas estatísticas

Como podemos conhecer e divulgar 

a opinião dos jovens, o que pensam e 

o que querem para o futuro?

O tema integrador Protagonismo juvenil deve esti

mular a participação ativa do jovem em uma pers pecti

va cidadã. Nesse sentido, este projeto propõe que os 

jovens investiguem culturas juvenis por meio de uma 

pesquisa estatística, possibilitando a produção de da

dos sobre eles próprios e o mundo que os cerca.

O planejamento e a execução de uma pesquisa 

estatística possibilitam o desenvolvimento de com

petências e habilidades que fazem parte dos obje

tivos gerais e específicos da BNCC, como a argu

mentação para elaborar hipóteses e discutir os 

resultados, a compreensão da diversidade ao depa

rar com opiniões divergentes, a valorização e utili

zação de conhecimentos matemáticos historica

mente construídos para entender e explicar a 

realidade, e a utilização de tecnologias digitais pa

ra o tratamento dos dados coletados.

Além disso, o projeto instiga a criação e a apresen

tação de uma atividade artística cultural que sintetize 

e expresse os resultados mais relevantes das pesquisas 

realizadas. Com isso, o jovem terá a oportunidade de se 

expressar utilizando diferentes linguagens, comunican

do as próprias ideias, as experiências e os sentimentos.

Objetivos

 ■ Analisar e discutir resultados de pesquisas estatís

ticas divulgadas nos meios de comunicação.

 ■ Planejar e executar uma pesquisa estatística a res
peito do mundo em que os jovens estão inseridos.

 ■ Analisar os resultados da pesquisa estatística e es
crever um relatório propondo soluções para os prin
cipais problemas observados.

 ■ Produzir e apresentar à comunidade escolar (estu
dantes, professores, demais funcionários que 
atuam na escola, familiares ou responsáveis pelos 
estudantes) uma atividade artísticocultural eu re
trate o mundo dos jovens.

Justificativa

O que os jovens pensam, fazem e querem?

Responder a essa pergunta não é simples. Respei
tar as diversidades regionais e a pluralidade de inte
resses é apenas um dos obstáculos. Conhecer o mun
do dos jovens, as opiniões, as preferências esportivas, 
de estilos musicais e artísticos deles é o primeiro pas
so para o desenvolvimento da empatia, do diálogo, da 
cooperação, do respeito ao outro, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

Além disso, planejar e executar uma pesquisa es
tatística sobre o mundo dos jovens é utilizar conheci
mentos historicamente construídos para entender e 
explicar a realidade, exercitando a curiosidade inte
lectual e recorrendo à Matemática para realizar uma 
investigação por um método científico.

A BNCC neste projeto

Apresentamos no quadro abaixo as competências 
gerais da Educação Básica que são trabalhadas neste 
projeto, bem como as competências específicas e as 
habilidades (da área de Matemática e suas Tecnologias 
e de outras áreas do conhecimento) que são favoreci
das no decorrer deste projeto.

Competências gerais CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG07, CG08.

Competências específicas  
e habilidades de Matemática e 
suas Tecnologias

Competências específicas:

CEMAT01, CEMAT02, CEMAT03, CEMAT04.

Habilidades:

EM13MAT102, EM13MAT103, EM13MAT202, 

EM13MAT316, EM13MAT406, EM13MAT407.

Competências específicas  
e habilidades de outras áreas 
do conhecimento

Competências específicas de  

Linguagens e suas Tecnologias:

CELGG01, CELGG02, CELGG03, CELGG04.

Habilidades de Linguagens e suas Tecnologias:

EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG301, 

EM13LGG602, EM13LGG603, EM13LGG701, 

EM13LGG703.

Competências específicas de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias:

CECNT03

Habilidades de Ciências da Natureza e suas  

Tecnologias:

EM13CNT302

Competências específicas de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas:

CECHS01.

Habilidades de Ciências Humanas  

e Sociais Aplicadas:

EM13CHS103, EM13CHS106.
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Planejamento

Professor responsável

Para acompanhar este projeto sugerimos professo
res da área de Matemática como responsáveis. No en
tanto, na etapa 2, os professores de Ciências Humanas 

podem enriquecer o projeto com discussões e orien
tações sobre as pesquisas relacionadas ao mundo dos 
jovens; nas etapas 3 e 5, os professores da área de Lin
guagens (especificamente de Língua Portuguesa) po
dem colaborar com orientações para os estudantes 
desenvolverem as atividades relacionadas à elabora
ção de questionários de pesquisa estatística e à con
fecção de relatórios; na etapa 6, todos os docentes po
dem ajudar na construção do produto final, pois os 
estudantes devem criar atividades artísticoculturais.

Cronograma do projeto

A seguir você encontra uma sugestão de distribui
ção de aulas para cada uma das etapas deste projeto 
considerando que o trabalho será desenvolvido ao lon
go de 1 semestre letivo (com 1 aula semanal) ou 1 bi
mestre (com 2 aulas semanais). 

Abertura do projeto e Como será o projeto? 1 aula

Etapa 1 3 aulas

Etapa 2 2 aulas

Etapa 3 5 aulas

Etapa 4 2 aulas

Etapa 5 3 aulas

Etapa 6 3 aulas

Avaliação 1 aula

Essa distribuição foi pensada de acordo com os as
suntos e as atividades que serão realizadas em cada eta
pa, mas é importante avaliar se são necessários ajustes 
considerando a realidade da escola e da turma, assim 
como as vivências familiares e escolares dos estudantes.

A avaliação

É importante que cada estudante seja avaliado de 
modo constante, estruturado e com parâmetros bem 
definidos, assim como tenha espaço para se autoava
liar rotineiramente.

Para que esse processo seja realizado no decorrer 
de todo o projeto, é necessário organizar uma rotina de 
avaliações na qual, a cada grupo de aulas predefinidas, 
cada estudante seja acompanhado e avaliado e tenha 
um retorno individual (preferencialmente presencial) 

sobre aspectos do próprio desenvolvimento compor
tamental e intelectual. Já a autoavaliação, que também 
deve ser constante, tem uma dinâmica pessoal e acon
tece mais naturalmente conforme o estudante desen
volve as atividades do projeto, faz perguntas e é ques
tionado, obtém conclusões e depara com dúvidas ou 
dificuldades e encontra maneiras de solucionálas.

A avaliação dos aspectos comportamentais leva em 
conta a postura do estudante no cumprimento das datas 
acordadas (cronograma de trabalho), na interação com 
os colegas, o professor e as outras pessoas envolvidas 
no projeto, na maneira como ele lida com os problemas 
que surgem no decorrer do trabalho, entre outros aspec
tos relacionados ao comportamento pessoal e coletivo. 
Já a avaliação intelectual pode ser realizada por meio da 
análise dos registros feitos em cada Portfólio.

Sendo realizada periodicamente, no decorrer das 
etapas do projeto, a avaliação e a autoavaliação dão 
ao estudante a oportunidade de refletir sobre os pró
prios comportamentos, em especial aqueles que pre
cisam ser readequados, além de ter tempo de reavaliar 
ou complementar o conhecimento sobre algum assun
to que está sendo investigado.

A etapa final de avaliação e autoavaliação após o 
término do projeto também é necessária para conso
lidar as aprendizagens e as percepções feitas rotinei
ramente e fazer um balanço geral do projeto e das ati
tudes desenvolvidas nele.

Desenvolvimento do projeto

Este projeto está dividido em 6 etapas, que serão 

brevemente apresentadas a seguir. A maioria das res
postas das atividades consta na própria página do pro
jeto, na versão do Manual do Professor, e outras podem 
ser encontradas neste Manual. Aqui também apresen
tamos comentários e atividades adicionais para o tra
balho contínuo e integral com este projeto de Prota
gonismo juvenil.

Na etapa 1 apresentamos algumas reportagens que 
retratam como os resultados de pesquisas estatísti
cas são veiculados nos meios de comunicação, levan
do o estudante a refletir e a pensar nas características 
que devem ser analisadas para determinar o grau de 
confiabilidade das reportagens.

Na etapa 2 mostramos uma visão geral de como 
uma pesquisa estatística é planejada e executada, en
fatizando qual é o objetivo de estudo desse método 
científico de investigação e quais são as ideias iniciais 
formuladas do fenômeno em estudo. Depois, o estu
dante é convidado a escolher o objeto de estudo, re
lacionado ao mundo dos jovens, que estudará por meio 
da realização de uma pesquisa estatística.
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Na etapa 3, com as adequações necessárias para o 

ambiente escolar, mostramos o que o estudante deve 

fazer para planejar e executar uma pesquisa estatís

tica. No decorrer da etapa, ele é orientado a seguir al

guns passos.

 ■ Definir o objetivo do projeto e a população em es

tudo, escrevendo de maneira detalhada as hipóte

ses que serão analisadas pela pesquisa estatística.

 ■ Elaborar o questionário que será aplicado na pes

quisa estatística, fazendo uma simulação da coleta 

de dados para verificar possíveis problemas.

 ■ Coletar dados, fazendo um planejamento para ga

rantir a coleta de uma amostra representativa da 

população em estudo.

 ■ Organizar e analisar os dados coletados, em uma 

planilha eletrônica, determinando a média, a moda, 

a mediana, o máximo, o mínimo, a amplitude, a va

riância e o desvio padrão dos dados, construindo 

histogramas e gráficos de colunas, de barras e de 

setores.

 ■ Elaborar um relatório com os resultados da pesqui

sa. Este passo é apresentado em detalhes na etapa 5 

do projeto.

A oficina População versus Amostra, proposta na 

etapa 4 deste projeto, possibilita um estudo mais de

talhado sobre as características e os limites de uma 

pesquisa amostral. Os estudantes podem comparar 

as estatísticas de amostras de diferentes tamanhos 

com os parâmetros populacionais.

Na etapa 5 reforçamos a importância de os resul

tados de uma pesquisa estatística serem sistemati

zados e divulgados em um relatório e fornecemos sub

sídios para a elaboração. O estudante é orientado a 

estruturar o relatório organizandoo em seções: intro

dução, metodologia, resultados e discussão.

Na etapa 6, o produto final é um convite para a criati

vidade e a imaginação. Os estudantes precisam criar uma 

atividade artísticocultural que sintetize e expresse as 

informações mais relevantes sobre o mundo dos jovens 

que foram diagnosticadas pelas pesquisas realizadas.

Abertura do projeto e Como será  
o projeto?

Na abertura, além da apresentação do tema integra

dor do projeto, de uma imagem e de um texto que têm 

o objetivo de iniciar o trabalho com o projeto, há a ques

tão geradora que norteia o propósito do projeto: Como 

podemos conhecer e divulgar a opinião dos jovens, o 

que pensam e o que querem para o futuro?

O objetivo da pergunta é fazer com que o estudante, 

em um primeiro momento, possa refletir sobre si 

mesmo. O que ele gosta de fazer? Como ele se vê? O 

que ele gostaria de fazer, mas ainda não fez? Por quê? 

Além disso, as perguntas o levam a refletir de maneira 

coletiva sobre o que a maioria dos jovens gosta de fa

zer. O que eles pensam a respeito de determinados as

suntos, como carreira profissional, violência e futuro 

do país. Qual é a opinião dos jovens sobre temas como 

religião, rede socias, fake news, cultura, dinheiro, etc.

Uma maneira de incentivar a discussão e começar 

a sensibilizar os estudantes para a importância deste 

projeto é fazer perguntas e permitir que eles expo

nham as próprias opiniões.

Sugestões de perguntas.

 ■ Quem é o jovem do século XXI?

 ■ Que geração é esta que nasceu em uma época de inú

meras novidades tecnológicas, em uma sociedade con

sumista, de vivências cada vez mais plurifacetadas?

 ■ O que esperar da juventude contemporânea que se 

alimenta dos valores disseminados em redes sociais?

Depois que os estudantes expuserem a opinião de

les, levante outras questões. Veja os exemplos.

 ■ Será que a maioria dos jovens pensa e age da mes

ma maneira que vocês?

 ■ No Brasil há mais de 50 milhões de jovens. Por que 

vocês acham que a opinião de 30 estudantes, de 

apenas uma sala de aula, seria a mesma que a des

ses 50 milhões de jovens?

Por fim, diga aos estudantes que mapear as dife

rentes visões de mundo de 50 milhões de jovens é um 

grande desafio, e essa é a proposta deste projeto.

Depois desse trabalho inicial com o tema, a imagem 

de abertura e a questão geradora, é importante que 

os estudantes tenham uma visão geral de todo o pro

jeto e tomem conhecimento de como ele será desen

volvido, conhecendo os Objetivos e a Justificativa, o 

Produto final que será obtido e as etapas que serão 

percorridas (Planeje-se!) até chegar ao produto final.

Apresente à turma o cronograma das etapas do pro

jeto, conforme sugestão dada neste Manual, e explique 

que algumas adequações podem ocorrer durante a 

execução do projeto para atender às necessidades das 

etapas ou por escolha dos próprios estudantes. Neste 

momento, você também pode apresentar a eles a or

ganização que será proposta em cada etapa (a ser fei

ta individualmente, em dupla, em grupos, com a turma 

toda) e propor que eles se organizem previamente pa

ra as atividades coletivas, definindo se manterão os 

mesmos grupos de trabalho ao longo de todo o proje

to ou se vão alterálos para promover mais diversida

de de experimentações. Para este projeto, propomos 

que os estudantes mantenham o mesmo grupo de es

tudo até o final.

282

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_280a292_MPE.indd   282PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_280a292_MPE.indd   282 2/21/20   3:27 PM2/21/20   3:27 PM



É também na apresentação que os estudantes co
nhecem a ferramenta do portfólio, que será usado ao 
longo do projeto (para diversos registros); ele será con
sultado na última etapa para consolidar o produto final 
e servirá também de instrumento de avaliação ao tér
mino do projeto.

Etapa 1 – Analisando pesquisas 

estatísticas

A finalidade da etapa 1 é fazer com que os estudan
tes reflitam sobre a confiabilidade de dados de pesqui
sas estatísticas divulgados nos meios de comunicação.

Sugerimos iniciar esta etapa perguntando aos es
tudantes o que é uma pesquisa estatística. Peça que 
falem o que conhecem sobre esse assunto.

Depois, explique que pesquisa estatística é um mé
todo científico de estudar e investigar problemas, fe
nômenos naturais ou fenômenos sociais e que os re
sultados da pesquisa são obtidos por meio de métodos 
científicos de uma área do conhecimento humano de
nominada Estatística. Fale também sobre os diferen
tes significados da palavra estatística, dependendo 
do contexto, em nosso cotidiano.

Após essa parte inicial, peça aos estudantes que 
leiam 3 reportagens extraídas dos meios de comuni
cação e que apresentam resultados de pesquisas es
tatísticas de diferentes maneiras. É nesse momento 
que eles terão de analisar os elementos das reporta
gens para verificar a confiabilidade dos resultados 
apresentados em cada uma delas.

As 3 reportagens e as questões propostas nesta 

etapa ressaltam as competências gerais 1 e 8 (CG01 e 

CG08), da BNCC, possibilitam o desenvolvimento das 

habilidades EM13MAT102 e EM13MAT103 da BNCC de 

Matemática e suas Tecnologias e das habilidades 
EM13LGG103 e EM13LGG104 da BNCC de Linguagens 

e suas Tecnologias.

Ao longo desta etapa, sugerimos a leitura dos tex
tos Cultura juvenil na escola e Culturas juvenis no sé-

culo XXI, nas páginas 288 a 291 deste Manual. Ambos 

os textos discorrem sobre o mundo em que os jovens 
estão imersos.

Atividade 1

A atividade proposta possibilita trabalhar a impor
tância de conhecer e entender as perguntas que foram 
feitas na pesquisa. No item a, isso logo é explorado, já 
que o título da reportagem induz o leitor a pensar que 
a pergunta feita era sobre o nível de satisfação, ou in
satisfação, dos entrevistados sobre a educação bra
sileira. Mas, na realidade, essa pergunta não foi feita 
para os entrevistados, a pesquisa fez indagações 

sobre a percepção se o Ensino Médio está preparando 
os jovens para a próxima etapa da vida ou para o mer
cado de trabalho, qual é a relação entre educação e o 
desenvolvimento do país e qual é a relação entre edu
cação e violência.

Explique que, além de conhecer e entender as per
guntas, também é útil conhecer as opções de resposta, 
pois tanto a pergunta quanto as opções de resposta 
podem influenciar nos resultados das pesquisas.

No item b, veja se os estudantes citam corretamen
te os objetivos da pesquisa. Os objetivos são tentar 
mapear a visão da maioria dos brasileiros sobre a edu
cação do país e a importância dela.

No item d, os estudantes devem verificar se a soma 
dos dados percentuais resulta em 100%. Se uma pes
quisa apresenta dados percentuais cuja soma não re
sulta em 100% (ou em um valor próximo a 100% quan
do há arredondamentos) é preciso verificar se existe 
um motivo para isso ou se há algum erro na pesquisa. 
Uma possibilidade é que a reportagem que está apre
sentando a pesquisa tenha suprimido algumas cate
gorias que o redator julgou menos importantes.

Veja a seguir um exemplo de como obter a soma dos 
dados.

Pesquisa – Preparação do estudante do Ensino Mé-

dio para o mercado de trabalho

2010: 14% 1 43% 1 26% 1 13% 1 3% 5 99%

2013: 14% 1 41% 1 26% 1 16% 1 3% 5 100%

2017: 12% 1 30% 1 32% 1 23% 1 3% 5 100%

Pesquisa – A baixa qualidade do ensino prejudica o 

desenvolvimento do país

2010: 74% 1 15% 1 4% 1 5% 1 2% 5 100%

2013: 61% 1 24% 1 8% 1 3% 1 1% 1 3% 5 100%

2017: 61% 1 24% 1 5% 1 5% 1 2% 1 2% 5 99%

Pesquisa – O problema da violência no Brasil está dire-

tamente relacionado com a baixa qualidade da Educação?

2017: 56% 1 21% 1 1% 1 9% 1 11% 1 2% 5 100%

O item e pode ser utilizado para identificar o nível 
de conhecimento dos estudantes sobre planilhas ele
trônicas. Aproveite e explique que neste projeto, por 
causa da quantidade de dados, a planilha eletrônica é 
uma ferramenta muito útil. Pergunte se há algum es
tudante que gostaria de compartilhar com os colegas 
o que sabe sobre planilhas eletrônicas. Caso haja, 
orienteo sobre como fazer isso.

Atividade 2

Um ponto importante desta atividade é mostrar como 
uma apresentação adequada é fundamental para confiar 
nos resultados da pesquisa. Enfatize para os estudantes 
a dificuldade de verificar se os dados percentuais resul
tam em 100% tanto no texto apresentado quanto no 
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gráfico utilizado, pois nesse gráfico os percentuais de 
despesas de cada item não aparecem. Outro ponto im
portante é, antes de pensar no significado deles, sempre 
se questionar se esses resultados são confiáveis.

Atividade 3

Esta atividade ajuda os estudantes a perceber que 
nem sempre os resultados de pesquisas estatísticas 
precisam ser apresentados por elementos gráficos. 
Em algumas reportagens, os dados são apresentados 
por meio de textos.

Atividade 4

As 3 reportagens apresentam resultados de pes
quisas, feitas por amostragem, sobre opiniões e ca
racterísticas da população brasileira, que tem mais de 
200 milhões de pessoas.

Porém, a terceira reportagem apresentou mais in
formações relevantes da pesquisa, como o número de 
entrevistados, onde ocorreram as entrevistas e o pe
ríodo em que elas foram realizadas, o que permite va
lidar a confiabilidade dos dados apresentados na re
portagem em relação à pesquisa feita.

Comente com os estudantes a importância de os 
relatórios das pesquisas, ou de textos sobre elas, apre
sentarem informações relevantes. Conhecer a escolha 
da amostra, o tamanho dela e como foi obtida possi
bilita ao leitor inferir sobre a credibilidade das infor
mações apresentadas.

A finalidade da segunda parte desta atividade é pro
piciar uma visão geral da profissão de estatístico. Co
mente com os estudantes que a execução do projeto 
possibilita um contato com as atividades que esse pro
fissional exerce.

Portfólio 

Este é o primeiro portfólio proposto no projeto e nele 
o estudante deve começar os registros que o ajudarão a 
elaborar o produto final. Ressalte aos estudantes a im
portância desses registros para o projeto como um todo.

Neste portfólio é solicitado aos estudantes que pes
quisem nos meios de comunicação reportagens que con
tenham pesquisas de opinião. Em seguida, pedimos que 
eles analisem essas pesquisas apontando quais elemen
tos eles devem verificar para inferir sobre a qualidade 
das informações obtidas. Por fim, os estudantes devem 
fazer um resumo, como maneira de finalização desta eta
pa do projeto, contendo todos esses apontamentos.

Etapa 2 – Passos de uma pesquisa 
estatística

As etapas 2, 3 e 4 desse projeto possibilitam o de
senvolvimento da habilidade EM13MAT202 da BNCC 
de Matemática e suas Tecnologias.

Além disso, esta etapa favorece o desenvolvimento 
das habilidades EM13CHS103 de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, e EM13LGG701 e EM13LGG703 de 

Linguagens e suas Tecnologias.

Com exceção da etapa 4, em que o estudante vai 

comparar estatísticas amostrais com parâmetros po
pulacionais, e da etapa 6, em que ele vai elaborar uma 

atividade artísticocultural e, em seguida, apresentála 
à comunidade escolar, as etapas 2, 3 e 5 trazem orien
tações de como realizar uma pesquisa amostral.

No início desta etapa, mostramos, de maneira re
sumida, a estrutura mínima de uma pesquisa estatís
tica, enfatizando o objetivo principal de fornecer indí
cios que reforçam ou refutam as hipóteses elaboradas 
sobre o objeto de estudo.

Atividade 5

A finalidade desta atividade é trabalhar com os estu
dantes a elaboração de hipóteses. Ela também pode ser 
utilizada para conhecer a opinião deles sobre os assuntos 
apontados e proporcionar uma conversa entre eles. Esse 
trabalho ressalta a competência geral 2 (CG02) da BNCC.

Portfólio

Neste portfólio, vamos iniciar o planejamento da 
pesquisa estatística que será realizada pelos estudan
tes. Ao final desta atividade, eles serão orientados a 
escolher os objetos de estudo.

Para a realização desta atividade, o ideal seria que 
a turma fosse dividida em grupos de 3 estudantes, ou 

no máximo 4, para garantir a participação e o engaja
mento de todos. Além disso, é importante que o grupo 
permaneça o mesmo até o final deste projeto.

Em relação ao objeto de estudo que cada grupo de
verá escolher, em um primeiro momento, peça aos es
tudantes que escrevam todas as ideias formuladas. 
Explique que depois essas ideias serão trabalhadas, 
lapidadas, para a viabilização da pesquisa.

O importante é pensar em assuntos relacionados ao 
mundo dos jovens. Nesse sentido, as pesquisas já têm 
uma delimitação e os grupos já podem começar a definir 
a faixa etária que pretendem pesquisar. Por exemplo:

 ■ jovens de 13 a 18 anos;

 ■ jovens de 16 a 25 anos;

 ■ jovens que cursam o Ensino Médio;
 ■ jovens que estão cursando uma graduação, e assim 

por diante.

É importante garantir uma diversidade de assuntos 
sobre o mundo dos jovens para que os grupos não fa
çam pesquisas semelhantes.

Um modo de fomentar a imaginação é trazer infor
mações atuais que estão nos meios de comunicação, 
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ou em mídias sociais, sobre o universo dos jovens e 
discutir em aula com os estudantes. Como exemplo, 
sugerimos a reportagem Jovens que fazem a diferen-

ça, disponível na página 291 deste Manual, que mostra 

um grupo de jovens universitários que planejaram e 
estão realizando um trabalho voluntário.

Nesse sentido, um assunto que pode ser trabalha
do na pesquisa estatística seria sobre jovens que es
tão engajados em trabalhos sociais e voluntários.

Etapa 3 – Planejando e realizando 
uma pesquisa estatística

Nesta etapa do projeto, os estudantes vão estudar a 
importância e a característica de cada passo de uma pes
quisa de opinião, que é um tipo de pesquisa estatística.
Para isso, os estudantes devem: 

 ■ definir, em detalhes, o objetivo e a populaçãoalvo 
de uma pesquisa estatística;

 ■ elaborar um bom questionário, sem perguntas ten
denciosas, que será aplicado na pesquisa;

 ■ planejar a coleta de dados para obtenção de uma 
amostra representativa da população alvo;

 ■ organizar e analisar os dados coletados com recur
sos de uma planilha eletrônica;

 ■ elaborar um relatório robusto para comunicar e dar 
credibilidade aos resultados apresentados.

Algumas das atividades trabalhadas nesta etapa 
ressaltam a competência geral 5 (CG05) da BNCC e fa
vorecem o desenvolvimento das habilidades 
EM13MAT202 e EM13MAT316 de Matemática e suas 

Tecnologias, EM13CHS103 de Ciências Humanas e So
ciais Aplicadas, e EM13LGG104 de Linguagens e suas 

Tecnologias.

1. Definir o objetivo da pesquisa
     e a população em estudo

Portfólio

Neste portfólio, os grupos devem retomar os fenô
menos sociais escolhidos na etapa anterior, levantar 
hipóteses que serão investigadas e escolher as popu
lações de estudo.

É importante verificar se as hipóteses levantadas 
pelos estudantes detalham a populaçãoalvo da pes
quisa e se é possível conseguir uma amostra repre
sentativa dessa população. Orienteos a não pensar 
nos jovens do Brasil ou do mundo como população de 
estudo porque, dessa maneira, não seria possível ga
rantir uma amostra representativa dessa população. 
Nesse caso, peça a eles que restrinjam a pesquisa aos 
jovens da cidade ou do bairro em que vivem.

2. Elaborar o questionário que será 
     aplicado na pesquisa

Atividade 6

Como os estudantes podem ter dificuldade em per
ceber se uma pergunta é ou não tendenciosa, é impor
tante que eles leiam o texto e façam a atividade pro
posta. Isso vai ajudálos a avaliar a neutralidade de 
uma pergunta.

Como sugestão de atividade extra, proponha aos 
estudantes que, em grupos, elaborem 3 perguntas so
bre determinado assunto, troquem as perguntas entre 
os grupos e peçam aos colegas que digam se eles 
acham que elas são tendenciosas. Em caso positivo, 
oriente os estudantes a pensar em novas perguntas 
para corrigir esse problema.

Portfólio 

Neste portfólio, pedimos aos estudantes que reto
mem os objetos de estudo e formulem perguntas que 
serão utilizadas nos questionários aplicados nas pes
quisas. Depois, pedimos aos grupos que mostrem os 
questionários aos outros grupos e discutam se as per
guntas elaboradas são tendenciosas ou não.

Explique a eles que uma maneira de avaliar e me
lhorar a redação das perguntas é pensar nas possíveis 
respostas que os entrevistados poderão dar.

3. Coletar dados

Na etapa 4 deste projeto, será realizada com os estu
dantes a oficina População versus Amostra. Em uma ati
vidade dessa oficina eles precisam comparar resultados 
de estatísticas amostrais a parâmetros populacionais. 
Por exemplo, devem comparar a média das medidas de 
comprimento de 1 000 barbantes com a média das me
didas de comprimento de 100 barbantes retirados alea
toriamente desses 1 000.

Se considerar relevante, faça com os estudantes a 
oficina População versus Amostra antes de pedir a eles 
que construam o portfólio proposto. Desse modo, eles 
terão mais elementos para compreender a importân
cia de uma amostra representativa em uma pesquisa 
estatística.

A etapa 4 pode ser executada antes da etapa 2 ou da 

etapa 3, por exemplo. Sugerimos que leia a oficina e 

avalie qual é o melhor momento para a realização dela.

Portfólio 

Este portfólio será divido em 2 partes.

Na primeira parte, os estudantes, organizados em 
grupos, devem planejar uma estratégia para coletar os 
dados amostrais das pesquisas. Explique a eles que é 
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amostra e população. Diga a eles que no decorrer 

da etapa estudarão a diferença.

Leia com eles o exemplo apresentado nesta etapa. 

Após a leitura, podem surgir dúvidas. Então, peça que 

anotem essas dúvidas para que sejam esclarecidas 

após realizarem a oficina.

A seguir apresentamos alguns tipos de amostra

gem. Se julgar pertinente, após a realização da oficina, 

apresente esses tipos de amostragem aos estudantes 

e discuta a viabilidade da execução.

Amostragem aleatória simples

Este é o procedimento que será utilizado na oficina 

desta etapa.

Suponha que temos uma grande população de  

N objetos e que queremos extrair uma amostra de ta

manho p.

A amostragem aleatória simples consiste em sor

tear p elementos desta população; por exemplo, nu

merandoos, e então sorteando p valores de 1 até N.

Na prática, nem sempre é fácil obter uma lista da 

população e, se for, as unidades sorteadas podem ser 

de difícil acesso ou custosas, ou mesmo impossíveis 

de serem observadas.

Além disso, se p for pequeno, nada garante que a 

amostra seja representativa. Por exemplo, de um gru

po de 50 homens e 50 mulheres do qual queremos ex

trair 10 pessoas, poderíamos sortear 9 mulheres e 

1 homem para um estudo biomédico, visando a res

posta de uma variável para a qual o sexo seja uma ca

racterística relevante.

Existem outros métodos mais eficientes e baratos 

do que a amostragem aleatória simples, se tivermos 

informação sobre a população em estudo, como vere

mos a seguir.

Amostragem estratificada

Quando a população é formada por subpopulações 

homogêneas com relação à variável analisada, pode

mos selecionar amostras em cada subpopulação.

Por exemplo, se estivermos interessados em es

tudar a medida de altura das pessoas adultas de uma 

região, podemos dividir a população entre homens e 

mulheres. Dentro de cada um destes estratos, reali

zamos então uma amostragem.

Esse procedimento permite diminuir a variabilidade 

das observações, obtendo estimativas mais precisas 

dentro de cada grupo.

Amostragem por conglomerado

Se for natural dividir a população em conglomera

dos (cidades, quarteirões, salas de aula, etc.), esse ti

po de amostragem consiste em selecionar alguns con

glomerados e depois amostrar todos os indivíduos 

deles.

importante garantir que os dados sejam obtidos de uma 

amostra representativa da população em estudo.

Oriente-os a realizar a coleta durante 15 dias ou 

1 mês. Lembre-os de que a coleta e a digitação dos 

dados podem ocorrer simultaneamente.

Na segunda parte, ainda divididos em grupos, os 

estudantes devem fazer uma simulação da coleta pla

nejada, com o intuito de detectar possíveis problemas. 

Neste momento, diga a eles que a coleta de dados é 

uma etapa demorada e que por isso deve ser execu

tada aos poucos. 

4. Organizar e analisar os dados coletados

De acordo com o planejamento escolar, as ativida

des sobre média, moda, mediana, máximo, mínimo, 

amplitude, variância e desvio padrão podem ser con

sideradas atividades de revisão, caso os estudantes 

já tenham estudado esses assuntos. Caso contrário, 

avalie a necessidade de aprofundar esses conteúdos 

antes de seguir com o projeto.

Portfólio

Neste portfólio, os estudantes vão organizar os 

dados obtidos nas simulações em planilhas eletrô

nicas. Em seguida, para analisar esses dados de ma

neira adequada, vão calcular medidas estatísticas, 

elaborar tabelas de frequências e construir gráficos.

Lembre os estudantes de que, enquanto estiverem 

trabalhando com planilhas eletrônicas, eles devem fa

zer cópias dos arquivos (backups) para que não corram 

o risco de perder todo o trabalho caso aconteça algum 

problema com o dispositivo que estejam utilizando.

5. Elaborar o relatório com os dados 
     da pesquisa

Portfólio

Na etapa 5 deste projeto, vamos ensinar aos estu

dantes com detalhes como eles podem elaborar um 

relatório com os dados da pesquisa.

Neste portfólio, vamos apenas simular a elaboração 

de uma parte do relatório. Para isso, os estudantes 

devem analisar os gráficos e as estatísticas feitas no 

passo anterior e escrever um pequeno texto dizendo 

se eles reforçam ou não as hipóteses da pesquisa.

Etapa 4 – Oficina População versus 
Amostra

Antes de iniciar a oficina proposta nesta etapa, 

pergunte aos estudantes se sabem diferenciar 
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Essa metodologia pode ser muito eficiente em re

duzir despesas se os custos das viagens entre unida

des amostrais escolhidas aleatoriamente forem altos. 

Um exemplo é dividir uma cidade em quarteirões e en

tão amostrar todas as casas de quarteirões selecio

nados aleatoriamente.

Amostragem sistemática

Este tipo de amostragem começa ordenando a po

pulação de interesse em uma lista de nomes, em uma 

fila, no tempo, etc.

Dado um número natural k, selecionamos a primei

ra unidade amostral aleatoriamente entre as k primei

ras. Em seguida, selecionamos a amostra escolhendo 

1 unidade a cada k unidades a partir da primeira.

Por exemplo, um estudo sobre o trânsito nas rodo

vias poderia entrevistar 1 a cada 100 carros passando 

em um pedágio. Em geral, em uma pesquisa de boca 

de urna usase esse sistema para evitar amostrar elei

tores que compareçam em grupo para votar (e prova

velmente votantes de um mesmo candidato).

Esse tipo de amostragem é fácil de ser aplicado e 

é mais eficaz se as unidades variarem suavemente ao 

longo da lista ou do tempo.

Atividade 7

Um dos objetivos desta atividade é estudar quais 

são as características de uma boa amostra. Para isso, 

os estudantes vão realizar uma oficina que consiste 

em comparar os resultados de dados amostrais com 

os resultados populacionais.

Uma opção de material para substituição dos bar

bantes nesta oficina é a produção de faixas utilizando 

folhas de cartolina.

Para mais informações sobre quais são as carac

terísticas de uma boa amostra, sugerimos a leitura 

do livro Probabilidade – Aplicações à Estatística, de 

Paul L. Meyer, disponível em: http://www.mat.ufrgs.

br/ ~giacomo/Livros/Paul%20Meyer/Paul%20l.%20

meyer %20-%20probabilidade%20aplica%e7% 

f5es %20%e0%20estat%edstica.pdf (acesso em: 26 

jan. 2020).

Portfólio

Neste portfólio, os estudantes devem realizar a co

leta de dados planejada na etapa 3, organizar os dados 

coletados em planilhas eletrônicas, fazer as análises 

estatísticas das amostras e criar tabelas e gráficos 

para ajudar na elaboração dos relatórios finais.

Este passo da pesquisa estatística é um dos mais 

importantes. Reforce a necessidade de uma boa or

ganização dos dados coletados.

Etapa 5 – Elaboração de relatório  

de pesquisa estatística

Nesta etapa do projeto, os estudantes vão verificar 

quais tipos de informação um relatório deve conter, e 

na atividade 8 será solicitado que elaborem os relató

rios das pesquisas realizadas por eles.

Lembreos de que um bom relatório deve explicar 

o problema que motivou a pesquisa, contextualizar as 

hipóteses investigadas, apresentar a metodologia ado

tada, mostrar as análises estatísticas dos resultados 

da pesquisa e discutir os resultados obtidos.

O trabalho realizado pelos estudantes nesta etapa 

ressalta as competências gerais 1, 2 e 7 (CG01, CG02, 

CG07) da BNCC e favorecem o desenvolvimento das 

habilidades EM13MAT406 e EM13MAT407 de Matemá

tica e suas Tecnologias, EM13CHS106 de Ciências Hu

manas e Sociais Aplicadas, e EM13LGG104, 

EM13LGG301, EM13LGG603, EM13LGG701 e 

EM13LGG703 de Linguagens e suas Tecnologias.

Atividade 8

Esta atividade pode ser realizada em conjunto com 

os professores de Linguagens. Eles podem ajudar os 

estudantes na escrita e na linguagem utilizada para a 

elaboração dos relatórios.

Nesta atividade, os estudantes são orientados a di

vidir o relatório que vão elaborar nas seguintes seções: 

introdução, metodologia, resultados e discussão. Es

sa divisão vai ajudar na organização das informações 

nos relatórios.

Reforce a importância de um bom relatório para a 

credibilidade da pesquisa. Se for o caso, retome com 

os estudantes as atividades propostas na etapa 1, em 

que as reportagens que foram apresentadas não rela

tavam todas as informações referentes à metodologia 

utilizada nas pesquisas.

Portfólio

Após a elaboração dos relatórios, neste portfólio os 

estudantes devem pensar em propostas de soluções 

para os principais problemas diagnosticados pelas pes

quisas. Para os problemas que podem ser resolvidos 

pela coordenação ou pela direção da escola, os estu

dantes podem propor sugestões para solucionálos.

Etapa 6 – Apresentação da atividade 

artístico-cultural

Esta é a última etapa deste projeto e é neste mo

mento que os estudantes devem criar as produções 

artísticoculturais e organizar o ambiente da escola 
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que servirá de espaço para a comunidade escolar as

sistir a essas produções.

Para que as produções artísticoculturais (produto 

final) sejam definidas e criadas, os estudantes devem 

refletir sobre as atividades que fizeram ao longo do 

projeto, as aprendizagens que adquiriam e os regis

tros que consolidaram no portfólio.

Após a definição de quais atividades os estudantes 

vão apresentar à comunidade escolar, eles devem es

colher o espaço escolar em que os trabalhos serão 

apresentados. Essa escolha, que envolve tanto os es

tudantes quanto os professores, a coordenação e a 

direção da escola, pode e deve ser adaptada à reali

dade da escola e dos espaços disponíveis.

Devese levar em consideração a quantidade de 

pessoas da comunidade escolar que será convidada e 

em quais horários os estudantes estarão disponíveis 

para as apresentações e mediações. Consultar os fa

miliares e os vizinhos da escola propicia conhecer o 

interesse deles no projeto e mapear as melhores es

tratégias de divulgação.

As produções artísticoculturais e as apresentações 

dessas produções à comunidade escolar ressaltam as 

competências gerais 3 e 4 (CG03 e CG04) da BNCC e 

favorecem o desenvolvimento das habilidades 

EM13CHS106 de Ciências Humanas e Sociais Aplica

das, EM13LGG602 e EM13LGG603 de Linguagens e 

suas Tecnologias, e EM13CNT302 de Ciências da Na

tureza e suas Tecnologias.

Portfólio

Depois de criadas as produções artísticoculturais 

e a comunidade escolar já ter visto os trabalhos reali

zados, é importante que os estudantes façam os re

gistros finais das vivências pessoais e coletivas que o 

ambiente proporcionou. A autonomia e a veracidade 

nos registros serão cruciais para a posterior avaliação 

do projeto como um todo.

Esses registros também permitem aprimoramen

tos posteriores do projeto e do produto final.

Avaliação

De acordo com a perspectiva de avaliação do pro

cesso de ensino e aprendizagem baseado em projetos, 

esta deve ocorrer de maneira dinâmica e diversa e fa

vorecer o diálogo contínuo entre os estudantes e entre 

eles e o professor. Além disso, deve considerar não 

apenas os conteúdos específicos da área, mas tam

bém o aspecto globalizador que envolve os conteúdos 

atitudinais e os conteúdos procedimentais que foram 

desenvolvidos ao longo e ao término do projeto.

Pensando nisso, propomos algumas questões que 

norteiam cada estudante na avaliação das temáticas 

apresentadas, da estrutura e das etapas do projeto, do 

processo que foi desenvolvido e das atitudes de todos 

os envolvidos, até de si mesmos (autoavaliação). As 

questões também permitem que você os ajude, se ne

cessário, a mapear os pontos de cuidado ou de melhoria.

Sugestões de leitura 

para este projeto

Apresentamos a seguir algumas referências biblio

gráficas e a justificativa de pertinência e propósito de 

cada uma delas para o desenvolvimento deste projeto. 

Aproveite as leituras!

Leitura 1

O texto reproduzido a seguir dá subsídios para ser 

trabalhado, no ambiente escolar, o tema proposto nes

te projeto.

Ele trabalha as ideias gerais de como as etapas de 

um projeto devem ser desenvolvidas com os jovens e 

para eles.

Cultura juvenil na escola

A concepção de aprendizagem que o […] Ensino Mé-

dio traz tem por meta o desenvolvimento pessoal do 

aluno, através da construção de sua autonomia inte-

lectual. Este processo de construção deve fornecer aos 

alunos subsídios para que eles atribuam um novo sen-

tido a suas práticas individuais e sociais.

Ao falarmos em aprendizagem, reportamo-nos a 

algo que teve significado, que “fez sentido”. Por isso a 

importância dos novos conhecimentos serem cons-

truídos de forma contextualizada.

A contextualização deve estabelecer uma relação afeti-

va entre quem aprende e o que é aprendido, estabelecendo 

a interação propícia à aprendizagem. Daí a necessida-

de da inserção de temas ligados à cultura juvenil no 

currículo e no cotidiano escolar; dos contextos nos 

quais estão inseridos os jovens serem parte integran-

te do contexto geral da escola. E deve ser iniciativa 

coletiva de professores, diretores e Secretarias, a pro-

moção e garantia de espaço na escola para tal inserção.

Apesar de o objetivo ser transcender a experiência ime-

diata, o ponto de partida de qualquer aprendizagem sis-

temática deve ser o próprio mundo do aluno, quer dizer, 

seus interesses culturais, paixões, percepções e linguagens.

Tendo como premissa as diversidades regionais e 

a pluralidade de interesses dos jovens, é importante 
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que a escola realize uma pesquisa para que sejam 
evidenciadas suas preferências sobre modalidades 
de esporte; estilos musicais, artísticos e culturais; 
os tipos de organização que frequentam, para que 
os projetos curriculares a serem desenvolvidos e o 
dia a dia da escola tenham empatia com o coletivo 
dos alunos.

Trabalhar com a cultura dos jovens enquanto con-
junto de significados e comportamentos construídos 
pelos diferentes contextos sociais e culturais dos quais 
participam, enriquece o processo de construção do 
conhecimento.

Aspectos da cultura juvenil como os bailes funk na 
região sudeste, mais especialmente, viabilizam inten-
sa discussão sociológica. Estes bailes congregam jo-
vens de condições financeiras distintas, habitantes da 
zona norte à zona sul e oeste, encenando aspectos cen-
trais da vida social, como “relações de classes, eróticas, 
sexuais, de violência, de fraternidade (trenzinho), pac-
tos juramentados de gênero (certos bailes só para ho-
mens e outros só para mulheres), etc.”, como afirma 
Valenzuela1. E dessa discussão participaria não apenas 
a Sociologia, mas também Música, Geografia, História, 
entre outras disciplinas.

O grafite é outro elemento da cultura juvenil, co-
mum a todos os estados e que se refere a uma redefi-
nição do público e do privado. Tendo sido as paredes 
utilizadas como recursos para transmitir reivindica-
ções sociais das organizações políticas e comunitárias, 
o grafite envolve “uma disputa simbólica pela defini-
ção da cara dos espaços” (Arce, op. cit.). Ainda segun-
do este autor, o fenômeno do grafite insere-se de ma-
neira importante como parte da crise das identidades 
sociais, situando-se, sua transgressão, no confronto 
simbólico com a propriedade e a normatividade social.

A tatuagem é outro elemento da cultura juvenil que 
expressa uma vontade de mudança e reflete um ato 
de poder sobre o próprio corpo. Conota uma perspec-
tiva estética e é também um recurso de sedução. É 
uma marca de identificação, de pertença. No processo 
de construção de identidades “o autoconhecimento – 
invariavelmente uma construção, não importa o quan-
to possa parecer uma descoberta – nunca está total-
mente dissociado da necessidade de ser conhecido, de 
modos específicos, pelos outros”.2 Interagir com o gru-
po e o ambiente de aprendizagem é extremamente 
significativo neste momento de busca e consolidação 
de valores, comum às juventudes.

Por isso, a utilização da metodologia de projetos é 
uma das mais favoráveis para o trabalho com jovens 
que procuram falar as mesmas linguagens. Vejamos 
alguns dos seus aspectos positivos: 

a) sua construção se dá no coletivo, proporcionando 
reflexão e incentivo à prática de valores, como o 
respeito às diferenças e a solidariedade; 

b) favorece a avaliação diferenciada e a autoavaliação 
de forma contínua; 

c) professor e aluno são pesquisadores neste proces-
so, promovendo a (re)significação dos conhecimen-
tos já sistematizados.

Ao desenvolvermos projetos com os alunos deve-
mos cuidar para que a autonomia que é conquistada 
ao longo de sua execução seja estimulada desde a sua 
concepção. Sendo o tema do projeto proposto pelo pro-
fessor ou no coletivo da turma, ou ainda, sendo o ob-
jeto da pesquisa, um problema surgido em sala ou na 
comunidade, sua escolha deve ser fruto de discussão 
e do desejo do grupo, que deve ter clareza quanto ao 
porquê e para quê desenvolver tal projeto, definindo 
qual será o produto do trabalho que será realizado.

É de fundamental importância que o desenvolvimen-
to de projetos esteja garantido na matriz curricular da 
escola, observando-se com cuidado o tempo de duração 
de cada um (períodos muito longos tendem a cansar, 
assim como algo muito complexo cria um nível de di-
ficuldade tão grande que acaba provocando frustração).

“Um projeto gera situações de aprendizagem, ao mes-
mo tempo reais e diversificadas. Favorece assim a cons-
trução da autonomia e da autodisciplina por meio de si-
tuações criadas em sala de aula para reflexão, discussão, 
tomada de decisão, observância de combinados e críticas 
em torno do trabalho em andamento, proporcionando 
ao aluno, ainda, a implementação do seu compromisso 
com o social, tornando-o sujeito do seu próprio conhe-
cimento. É muito difícil que o aluno, de um momento 
para o outro, comece a ter iniciativa e autonomia, sem 
ter tido anteriormente a oportunidade de decidir, esco-
lher, opinar, criticar, dizer o que pensa e sente”.3

A inserção da cultura juvenil nas discussões em sala 
de aula e em fóruns específicos da escola, aliada ao de-
senvolvimento de projetos curriculares, estará 
(re)significando o espaço escolar, intensificando o pro-
cesso de reflexão e crítica e promovendo a aprendizagem.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Cultura juvenil na escola. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/

cult_juvenil.pdf. Acesso em: 27 jan. 2020.

1 ARCE, José Manuel Valenzuela. Vida de barro duro: cultura popular juvenil e grafite. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999.

2 CALHOUN (1994:9-10) In: CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, 
sociedade e cultura; v. 2)

3 BOMTEMPO, Luzia et al. Os alunos investigadores, mimeo, 1997.
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Culturas juvenis no século XXI

Quem é o jovem do século XXI? Como lidar com 

esta geração de novidades tecnológicas, apelo consu-

mista, desordenamento cultural e vivências cada vez 

mais plurifacetadas? Como entender as transforma-

ções deste grupo comprometido pela violência urbana, 

liberação sexual? Quais os rumos desta juventude con-

temporânea de valores tão vibrantes? Esta é a discus-

são central, e tão atual, trazida pelo livro Culturas Ju�

venis no século XXI.

A obra é uma coletânea de artigos, alguns do quais, 

inclusive, brilhantes, muito bem escritos e embasados, 

outros nem tanto, que discute os diversos submundos 

aos quais os jovens são expostos, através de pesquisas 

tanto nas áreas de comunicação como de cultura. Os 

organizadores tentaram reunir, em uma única publi-

cação, pesquisas desenvolvidas por programas de pós-

-graduação em Ciências Sociais da PUC-SP e de Co-

municação e Cultura da UFRJ. O livro é um convite à 

reflexão para uma melhor compreensão desta nova 

geração através de análises fundamentadas em dife-

rentes grupos onde é possível encontrar, ao mesmo 

tempo, singularidades e antagonismos presentes nos 

diferentes grupos. Os textos discutem, acima de tudo, 

o modo como os meios de comunicação e as manifes-

tações culturais configuram representações de juven-

tude pautando comportamentos.

O primeiro texto é do autor latino-americano Jesus 

Martin-Barbero, que enfoca a complexidade do mun-

do jovem especialmente a partir de dois ângulos – de-

fasagem da escola em relação ao modelo social de co-

municação, que foi introduzido pelos meios 

audiovisuais, e pelas novas tecnologias. Os jovens co-

lombianos que desenvolvem seu protagonismo pelas 

Ganges encontram no ilegal, na pirataria, a forma de 

sobreviver e se enquadrar como indivíduo e como gru-

po. Martin-Barbero destaca a falência da escola na es-

trutura social que acaba por perenizar a desigualdade 

e da televisão que introduz uma desordem cultural 

nas famílias e no ambiente escolar.

Em seguida temos o texto de João Freire Filho que 

demonstra a participação da mídia na construção das 

formas e das normas da adolescência e da juventude. 

Através do estudo de revistas e publicações comerciais 

voltadas ao público jovem se percebe a construção de 

uma imagem pública da adolescente ideal (autêntica, 

responsável, segura de si, emocionalmente equilibra-

da, saudavelmente preocupada com o visual, atraente 

para os garotos e admirada pelos colegas.). O texto 

traz ainda uma análise de quem é este jovem brasilei-

ro que não precisa mais combater a ditadura, nem se 

sente sufocado pela família e que não tem necessida-

de de sair da casa dos pais para sentir-se livre, pois 

encontra na tecnologia esta sensação de liberdade e 

que encontra no consumo a realização pessoal. A atua-

ção da mídia moldando as representações de um jo-

vem ideal, principalmente associado ao consumo.  
A mesma discussão aparece também nos textos de 

Veneza Ronsini, Rose Rocha e Josimey Silva. Aqui a 

discussão gira em torno da forma como as telenovelas 

exploram a percepção da pobreza no universo juvenil 

e da associação da violência das culturas juvenis.

A regressão dos adultos numa tentativa de busca 

pela fantasia e o prolongamento da adolescência são 

os aspectos levantados pela autora e organizadora do 

livro, Silvia Helena Borellli através da análise do fenô-

meno Harry Potter.

No texto de Angela Prysthon vemos a trajetória dos 

astros do rock que tiveram a vida precocemente fina-

lizada, no auge de suas carreiras, fenômeno tratado 

pela autora de hagiografias (mártires quase conside-

rados santos).

Na segunda parte de Culturas Juvenis no século XXI 

temos as produções culturais, como hip hop e grafite, 

por exemplo, tratados em artigo escrito por Mariana 

Araujo e Eduardo Coutinho numa tentativa de colocar 

a linguagem do cotidiano das favelas e as contradições 

da realidade por rimas e traços de artistas de rua que 

se contrapõem às representações opressoras de quem 

detém o poder, mostrando um potencial de resistên-

cia presente nas ações culturais. O mesmo assunto 

está presente no texto de Janice Caiafa e Rachel Sodré 

sobre o grafite no Rio de Janeiro e também no texto 

de Rita Oliveira sobre os pichadores do Rio e no texto 

de Rita de Cássia Alves Oliveira sobre os pichadores 

de São Paulo.

Ainda sobre representações culturais o livro passa 

pela música eletrônica e do rock retratada pelos arti-

gos de Simone Sá, Marcelo Garson e Luca Waltenberg 

e por Fernanda Eugênio e João Lemos. A cultura trash 
é aqui analisada por Mayka Castellano como uma for-

ma das comunidades jovens de encontrar motivação 

Leitura 2

O livro Culturas juvenis no século XXI, organizado por Silvia Helena S. Borelli e João Freire Filho (São Paulo: Educ, 

2008), discute os diversos submundos aos quais os jovens são expostos, através de pesquisas tanto nas áreas de 

comunicação como de cultura. Os artigos presentes nesse livro auxiliam no trabalho com a questão geradora deste 

projeto.

A seguir, apresentamos uma resenha desse livro, feita por Claudia Priore.
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como a vontade de se distinguir da massa ou o apego 

ao que é humano. A representação do jovem através 

do corpo, das roupas e do consumo é o tema discutido 

por Marcos Rodrigues de Lara. Para ele o homem vem 

utilizando seu corpo como fiel suporte de ideias.

Adriana Amaral e Renata Duarte trazem o mundo 

cosplay de jovens que se transformam em seus perso-

nagens favoritos, não apenas no modo de vestir como 

na sua personalidade. O texto discute um modo de 

exercitar a teatralidade pública. Neste movimento a 

juventude não é mais entendida como um período de 

preparação para a vida adulta, mas sim como um ápi-

ce do desenvolvimento.

Não poderia faltar a discussão sobre os telefones ce-

lulares e no artigo de Sandra Rubia da Silva encontra-

mos uma pesquisa que demonstra o papel dos celulares 

na inclusão dos indivíduos numa lógica de modernida-

de marcada pela conectividade e interatividade.  

O celular assume um papel importante na construção 

de imaginários, de identidade e do mundo social.

De modo geral o livro Culturas Juvenis no século XXI 
nos leva a uma visão de como a tecnologia e a comu-

nicação se relacionam com a juventude nos dias de 

hoje. São abordagens bastante heterogêneas que tra-

tam com mais propriedade dos meios do que dos jo-

vens em muitos casos. Entender este universo tão 

complexo não é tarefa fácil e, neste sentido, o livro é 

pertinente, pois integra as três áreas de pesquisa: os 

meios culturais, os de comunicação e a juventude. Em-

bora os textos nos apresentem caminhos pontuais ou 

“pistas” para o entendimento do fenômeno juvenil,  
fica clara a importância de se continuar e se aprofun-

dar nos estudos deste mundo.

REVISTA GIZ. Culturas juvenis no século XXI.  
Disponível em: http://revistagiz.sinprosp.org.br/?p=6743.  

Acesso em: 27 jan. 2020.

Jovens que fazem a diferença

Alunos da UnB criam alternativas para ajudar 

estudantes carentes a ingressarem em 

universidades públicas

Cobrar dos governantes soluções para as ques-

tões sociais do país é, normalmente, a postura ado-

tada pela maioria dos brasileiros insatisfeitos com 

as injustiças. Mas um grupo de alunos da Universi-

dade de Brasília (UnB) fez diferente. O desejo de 

promover mudanças por meio da educação motivou 

os jovens a abrirem um cursinho preparatório de 

vestibular voltado a estudantes de baixa renda. O 

que difere a ação de Victor, Rubenilson, Priscilla e 

Rodrigo de muitas outras é o fato de as aulas serem 

oferecidas gratuitamente.

Victor Esteves, 20 anos, é presidente e professor de 

física do [cursinho]. Ele conta o que impulsionou a ati-

tude desse conjunto de amigos. “Queríamos transfor-

mar o nosso tempo livre em tempo útil. Tomamos a 

decisão de começar a partir das férias e então fomos 

atrás de tudo.” As aulas ocorrem de segunda a sábado 

em salas de um colégio público de Brasília. De acordo 

com o diretor da escola, Isley Marth, os jovens o pro-

curaram faltando apenas duas semanas para o início 

do curso. Segundo ele, atitudes que visam a ajudar ao 

próximo devem ser valorizadas e apoiadas por toda a 

sociedade. “Quando soube da iniciativa, fiquei 

superfeliz. Estou tentando ajudar como posso, pois a 

ideia é sensacional”, avalia.

Hoje, o cursinho atende a 50 alunos de baixa ren-

da e conta com o auxílio de 23 professores volun-

tários. Toda a receita utilizada pelos estudantes e 

professores é proveniente de doações, voluntariado 

e muita vontade de ajudar. As pessoas interessadas 

em participar da ação devem estar cursando ou ter 

cursado o Ensino Médio em escolas públicas. Outra 

opção é ter sido bolsista integral em alguma insti-

tuição de ensino particular. Sofia Fernandes de Oli-

veira, 23 anos, é uma das diretoras do [cursinho] e 

revela a motivação dos voluntários. Para ela, além 

das dificuldades que os alunos de escolas públicas 

enfrentam diariamente, ter a chance de formar in-

divíduos que se preocupem com a cidadania foi es-

pecialmente incentivador.

Transformação

“A educação no ensino público não é completa 

e, por isso, buscamos suprir essas falhas. A gente 

acredita estar transformando o país por meio de 

cada um que se forma aqui”, acredita. Segundo re-

latos de colaboradores, o retorno é compensador. 

Eles reconhecem a importância de boas ações e 

valorizam atitudes que ajudem a modificar o futu-

ro de muitos jovens. Os professores elogiam o es-

forço durante as aulas.

Leitura 3

O texto reproduzido a seguir apresenta uma solução para um problema diagnosticado pelos estudantes da 

Universidade de Brasília. Este texto pode ser trabalhado em sala de aula como apoio às etapas que propõem su

gestões de soluções de problemas levantados pelos estudantes.
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É o que explica a estudante Maria Eduarda Araújo. 

Aos 17 anos, a moradora de Sobradinho frequenta o 

curso pré-vestibular à noite e chega em casa diaria-

mente às 23 h 30. A jovem sonha em ser enfermeira 

e tem certeza de que toda a correria do dia a dia vai 

valer a pena. “Sem essa oportunidade, eu não estaria 

preparada para encarar os vestibulares, que são mui-

to concorridos. Não posso pagar por um curso parti-

cular e sei que o auxílio deles vai me ajudar a ter bons 

frutos”, conclui. Outra iniciativa especial envolveu ini-

cialmente cerca de 10 alunos do curso de relações in-

ternacionais da UnB.

[Outro cursinho pré-vestibular] existe desde 2004 

e começou como uma espécie de monitoria. A inicia-

tiva conta hoje com 120 alunos nos períodos vesper-

tino e noturno. Inicialmente, as aulas eram realizadas 

em uma igreja na L2 Norte e, hoje, os encontros ocor-
rem no auditório [de um colégio], graças à colabora-
ção do diretor da instituição. Os critérios para sele-
ção dos alunos são os mesmos do […], bem como a 
gratuidade. O químico Victor da Silva Santos, 
22 anos, é assessor e professor do cursinho. Segundo 
ele, nada é mais gratificante do que o “muito obriga-
do, professor” dito pelos alunos. “A melhor coisa que 
pode nos acontecer é ouvir o agradecimento deles e 
ver um sorriso enorme no rosto de cada um. Ver o 
sonho de pessoas que talvez não o conseguiriam sem 
o curso é algo único”, diz.

CORREIO BRASILIENSE. Jovens que fazem a diferença. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/
noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2015/04/26/

ensino_ensinosuperior_interna,480890/jovens-que-fazem-a-
diferenca.shtml. Acesso em: 27 jan. 2020.

292

PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_280a292_MPE.indd   292PI_MAT_Felipe_g21Sc_Projeto6_280a292_MPE.indd   292 2/21/20   3:27 PM2/21/20   3:27 PM

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_ensinosuperior/2015/04/26/ensino_ensinosuperior_interna,480890/jovens-que-fazem-a-diferenca.shtml


ORIENTAÇÕES GERAISREFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS

ALMEIDA, Tania. Caixa de ferramentas em mediação: 
aportes práticos e teóricos. São Paulo: Dash, 2014.

Nesse livro, a autora apresenta uma lista de práticas de me-
diação de conflitos, com os respectivos objetivos, opera-
cionalização e impactos esperados nas interações entre as 

pessoas, além de leituras teóricas sobre o assunto, com 
caráter interdisciplinar. Consultamos nesse livro os refe-
renciais teóricos das práticas de mediação citadas nesta 
obra.

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. 3. ed. 

Campinas: Autores Associados, 2009. 
A autora desse livro apresenta uma coletânea de textos sobre 
Midiaeducação sob 2 pontos de vista: o modo como os jovens 

se apropriam de informações disponibilizadas nas diversas 

mídias e o modo como os professores se apropriam das mídias 
e as integram ao cotidiano da escola. Os conhecimentos das 
reflexões propostas pela autora estão presentes em alguns 

dos projetos desta obra.

BENDER, William N. Aprendizagem baseada em 

projetos: educação diferenciada para o século XXI. 
Trad. Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: 
Penso, 2015.

Nesse livro, o autor apresenta informações e exemplos de 

como colocar em prática a metodologia de aprendizagem 
baseada em projetos, bem como questões teóricas e apli-
cações de tecnologias na sala de aula. Esses exemplos ser-
viram de inspiração para a concepção e a estruturação dos 

projetos desta obra. 

BERLINGHOFF, William P. A Matemática através dos 

tempos: um guia fácil e prático para professores 
e entusiastas. São Paulo: Edgard Blucher, 2008.

Nesse livro, podemos encontrar informações históricas sobre 

pessoas e eventos importantes na construção da Matemática 
que conhecemos atualmente, além de propostas de projetos 
que aplicam, entre outros contextos, a História da Matemática.

BORBA, Marcelo de Carvalho (org.). Tendências 

internacionais em formação de professores de 

Matemática. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
Nesse livro, os autores relatam experiências de trabalhos 

desenvolvidos internacionalmente, no âmbito da Educação 
matemática, e os relacionam com realidades das escolas 
brasileiras. Ainda nesse livro é apresentado um exemplo de 
investigação, que foi desenvolvida no Brasil, sobre a forma-
ção de professores de Matemática.

BORBA, Marcelo de Carvalho; SILVA, Ricardo 
Scucuglia Rodrigues; GADANIDIS, George. Fases das 

tecnologias digitais em Educação Matemática. 2. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
Os autores desse livro, considerando as próprias experiên-
cias enquanto docentes e pesquisadores, associadas a uma 
análise acerca das principais pesquisas desenvolvidas no 
Brasil sobre o uso de tecnologias digitais no ensino e na 
aprendizagem de Matemática, apresentam uma perspecti-
va fundamentada em 4 fases. Esse livro, além de sintetizar 

de forma retrospectiva e original uma visão sobre o uso de 
tecnologias em Educação matemática, resgata e compila 

de maneira exemplificada questões teóricas e propostas de 

atividades, apontando assim inquietações importantes so-
bre o presente e o futuro da sala de aula de Matemática.

BOYER, Carl B. História da Matemática. Trad. Elza F. 
Gomide. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2010.

Esse livro é uma referência de consulta sobre a história da 

relação do ser humano com números, formas, padrões e 

muitos outros conceitos matemáticos. Traz um compilado 
histórico-cronológico com informações sobre personalida-
des que contribuíram para o desenvolvimento dos conhe-
cimentos matemáticos ao longo dos séculos.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional 

Comum Curricular. Brasília, DF: Ministério da 
Educação, 2018.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento 
que estabelece as aprendizagens essenciais para todos os 
estudantes das escolas brasileiras, em todas as etapas da 
Educação Básica. Por isso, a utilizamos como referencial 
para todos os projetos desta obra buscando fornecer aos 
estudantes uma formação integral e voltada para a melhoria 
da sociedade.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 
Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
Brasília, DF: Ministério da Educação, 2013.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são um conjun-
to de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos 

e procedimentos da Educação Básica e que orientam as 
escolas na organização, na articulação, no desenvolvimen-
to e na avaliação das propostas pedagógicas. Sendo com-
plementar à BNCC – as diretrizes são responsáveis por es-
truturar as propostas, enquanto a BNCC estabelece os 
conteúdos e as competências –, consultamos esse docu-
mento visando garantir o ensino equitativo e que considera 
os diversos contextos nos quais os estudantes estão inse-
ridos.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica. Formação de professores do 

Ensino Médio, etapa I - caderno II: o jovem como 
sujeito do Ensino Médio. Organizadores: Paulo 
Carrano, Juarez Dayrell. Curitiba: UFPR/Setor  
de Educação, 2013.

A leitura desse material visa promover a reflexão do que 
significa ser jovem e ser estudante atualmente e como po-
demos tecer bons relacionamentos entre jovens e profes-
sores. Nos projetos propostos nesta obra, procuramos con-
siderar os conhecimentos propostos nesse material, em 
particular, a relação do jovem com a escola e com a forma-
ção escolar.
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BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica. Indagações sobre currículo: 
currículo, conhecimento e cultura. Coordenadores: 
Antônio Flávio Barbosa Moreira, Vera Maria Candau; 
organização do documento: Jeanete Beauchamp, 
Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. 
Brasília, DF: Ministério da Educação, 2007.

Nesse documento encontramos questões consideradas sig-
nificativas no desenvolvimento do currículo nas escolas, em 
diferentes momentos, como a preocupação sobre as relações 
entre currículo e conhecimento escolar e entre currículo e 
cultura. Além disso, ele apresenta a construção do conheci-
mento escolar como característica da escola democrática 
que reconhece a multiculturalidade e a diversidade como 
elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica. Temas Contemporâneos 

Transversais na BNCC: contexto histórico e 
pressupostos pedagógicos. Brasília, DF: Ministério 
da Educação, 2013.

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) buscam uma 
contextualização do que é ensinado por meio de temas que 
são do interesse dos estudantes e que têm relevância para 
o desenvolvimento deles como cidadãos. Assim, esse do-
cumento norteia o contexto histórico desses temas e a am-
pliação das temáticas previstas na BNCC. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Fundamental. PCN1 Ensino Médio: 
orientações educacionais complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, 
DF: Ministério da Educação, 1999. 

Esse texto é dirigido aos professores e às diretorias esco-
lares do Ensino Médio e aos responsáveis pelas redes de 
Educação Básica e pela formação profissional permanente 
dos professores. Ele pretende debater a condução do apren-
dizado nos diferentes contextos e condições de trabalho 
das escolas brasileiras. Aponta, sobretudo para a área de 
Matemática e suas Tecnologias, ações de investigação li-
gadas aos desenvolvimentos tecnológicos. 

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da 

mídia: de Gutenberg à internet. Trad. Maria Carmelita 
Pádua Dias; revisão técnica: Paulo Vaz. 2. ed. rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

Os autores apresentam, usando uma linha do tempo da rela-
ção do ser humano com a retórica, mídias e comunicação em 
geral. O texto é enriquecido com muitas informações histó-
ricas que visam situar o leitor nos contextos em que os fatos 
ocorreram. De maneira imparcial, apresenta e justifica dife-
rentes correntes de pensamentos e convida o leitor a discu-
ti-las e, por meio do debate, propor novas correntes.

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem 

baseada em projetos: guia para professores de Ensino 
Fundamental e Médio. Porto Alegre: Artmed, 2008.

O livro apresenta o modelo de aprendizagem baseada em 
projeto desenvolvido pelo Buck Institute for Education. Ele 
é um guia que descreve um conjunto de princípios, exem-
plos, ferramentas e recursos que auxiliam a implementação 
de projetos. Além disso, o livro ajuda o professor no plane-
jamento e na execução das atividades, bem como nas for-
mas de avaliação.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias ativas: 
ensino por investigação. São Paulo: FTD, 2016.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias 

ativas: espaços não formais. São Paulo: FTD, 2016.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias 

ativas: introdução. São Paulo: FTD, 2016.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias ativas: 
resolução de problemas. São Paulo: FTD, 2016.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Metodologias 

ativas: trabalho de campo. São Paulo: FTD, 2016.
Na coleção de livros sobre metodologias ativas, organiza-
dos pela autora Sonia Maria Vanzella Castellar, há uma série 
de vivências que podem contribuir para um trabalho peda-
gógico autônomo e protagonista dos estudantes, tal como 
procuramos também propor nos projetos que integram es-
ta obra.

CECCON, Claudia. Conflitos na escola: modos de 
transformar – dicas para refletir e exemplos de como 
lidar. São Paulo: Cecip, 2009.

Nesse livro, os autores convidam os educadores a rever 
ideias sobre conflitos – e como gerenciá-los – identificando 
situações do cotidiano. Compreendendo e lidando com os 
conflitos, a cultura da escola irá gradualmente se transfor-
mando em uma cultura de diálogo, que é a base das verda-
deiras mudanças.

COLL, César. Psicologia e currículo: uma 
aproximação psicopedagógica à elaboração do 
currículo escolar. São Paulo: Ática, 2000.

Podemos observar que o poder transformador abordado 
nas questões desse livro é imenso, porque nele a intersec-
ção entre psicologia e currículo está situada como projeto 
cultural e como proposta de sociedade aberta, plural e de-
mocrática. Observamos também um claro marco de refe-
rência e uma fértil paisagem: a análise dos fundamentos do 
currículo, nos quais desenvolvimento, cultura, educação e 
escolarização engendram-se mutuamente; a composição 
do currículo, explicitando respostas às questões sobre o 
que ensinar e como ensinar; e a proposta de um modelo 
curricular para o ensino obrigatório.

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Protagonismo 

juvenil: adolescência, educação e participação 
democrática. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.

O livro de Antonio Carlos Gomes da Costa é uma das prin-
cipais referências em Protagonismo juvenil, pois sistema-
tiza muitos estudos e conhecimentos sobre o tema. Traz 
também o relato de jovens que participaram de ações pro-
tagonistas durante o Ensino Médio e os desdobramentos 
que essas ações causaram na vida acadêmica e profissio-
nal deles.

CULTURA de Paz: da reflexão à ação; balanço da 
Década Internacional da Promoção da Cultura de Paz  
e Não Violência em Benefício das Crianças do Mundo. 
Brasília, DF: Unesco; São Paulo: Associação Palas 
Athena, 2010. 

A publicação promove e resgata a década 2001-2010, procla-
mada pela ONU como Década Internacional da Promoção da 
Cultura de Paz e Não Violência em Benefício das Crianças do 
Mundo. Nesse período, o Brasil favoreceu a implantação da 
chamada Cultura de paz que, entre outros pilares, defende a 
valorização do ser humano, a prevenção da violência, o diálogo 
e a cooperação.
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D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as 

tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 

2002.
Utilizando os mais recentes pensamentos sobre Etnoma-

temática, o autor desse livro nos proporciona uma análise 

do papel da Matemática na cultura ocidental e da noção de 

que Matemática é apenas uma maneira de Etnomatemáti-

ca. Nele também é abordado como a análise desenvolvida 

é relevante para a sala de aula. Todas as explicações são 

contextualizadas por meio de diversos trabalhos desenvol-

vidos no país e no exterior.

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a 

descobrir – relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI 

(destaques). Brasília, DF: Unesco; São Paulo: Cortez, 

2010.
Um documento muito importante que trata dos 4 pilares 

para a Educação no século XXI: aprender a conhecer, apren-

der a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Conside-

rando esses pilares, podemos prever grandes consequên-

cias na Educação. Nele também é abordado que o 

ensino-aprendizagem voltado apenas para a absorção de 

conhecimento, e que tem sido objeto de preocupação cons-

tante dos professores, deve dar lugar ao ensinar a pensar, 

saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer 

sínteses e elaborações teóricas, ser independente e autô-

nomo; enfim, ser socialmente competente. Todas essas 

ideias e práticas podem ser encontradas nas propostas dos 

projetos desta obra.

EVES, Howard. Introdução à História da Matemática. 

Trad. Hygino H. Domingues. Campinas: Unicamp, 

2004.
Além da narrativa histórica, que abarca a história da Matemá-

tica desde a Antiguidade até os tempos modernos, o livro ado-

ta recursos pedagógicos, como exercícios ao fim de cada ca-

pítulo. Alguns capítulos são introduzidos por panoramas 

culturais da época. 

FANTIN, Monica. Mídia-educação: aspectos 

históricos e teórico-metodológicos. Revista Olhar de 

professor (UEPG), v. 14, 2011. 
Situar a Midiaeducação como um campo em construção im-

plica aproximar as áreas do conhecimento e os objetos, sabe-

res e fazeres delas envolvendo um olhar transdisciplinar que 

também faz parte de um movimento internacional. Ao consi-

derar a Midiaeducação como campo, disciplina, prática social 

e postura que promove a educação midiática, o texto trata de 

alguns aspectos históricos e conceituais da trajetória desse 

tema e as perspectivas teórico-metodológicas na prática pe-

dagógica e na pesquisa.

FRAU-MEIGS, Divina (org.). Media education: a kit for 

teachers, students, parents and professionals. 

Paris: Unesco, 2006. 
Esse kit de treinamento fornece uma visão complexa e 

abrangente da educação para a mídia, unificando todas as 

mídias, antigas e novas. Ele procura novas maneiras de as 

pessoas aumentarem a participação delas na vida política 

e cultural da comunidade por meio da mídia. Em particular, 

promove o acesso dos jovens à mídia, além de aumentar a 

apreciação crítica pelas atividades relacionadas. O livro pro-

move uma perspectiva de desenvolvimento sustentável e 

aborda alguns dos desafios das sociedades do conhecimen-

to, especialmente a divisão do conhecimento digital.

GIRALDO, Victor; CAETANO, Paulo Antonio Silvani; 
MATTOS, Francisco Roberto Pinto Mattos. Recursos 

computacionais no ensino da Matemática. Rio de 
Janeiro: SBM, 2012.

Esse livro foi elaborado com o intuito de auxiliar os profes-
sores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio a tirar mais 
proveito dos recursos computacionais em sala de aula. Par-
tindo de uma discussão crítica, os autores comentam as 
potencialidades da adoção das tecnologias digitais e deba-
tem a escolha de atividades adequadas a cada contexto, os 
objetivos e o papel do computador que, como vemos, faz 
parte do ensino contemporâneo da Matemática. Também é 
tratado nesse livro o uso de: calculadora; planilhas eletrô-
nicas; sistemas de computação algébrica; ambientes grá-
ficos; ambientes de Geometria dinâmica; ambientes virtuais 
de aprendizagem para ensino a distância; pesquisas eletrô-
nicas; processadores de texto e hipertexto; e critérios para 
selecionar recursos computacionais no ensino de Matemá-
tica.

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 (execução de trabalhos caseiros fáceis, por al-
guém não especializado), de baixo custo, que fornecem as 
habilidades necessárias para idealizar e produzir as próprias 
criações. Ele oferece dicas práticas para iniciantes e desa-
fios abertos para criadores com experiência. Cada projeto 
apresenta instruções não técnicas, passo a passo, com fo-
tos e ilustrações para garantir o sucesso e expandir a 
imaginação do leitor. Nele é possível aprender sobre hacks 
recicláveis, ajustes para smartphones, circuitos de papel, 
tecidos eletrônicos, instrumentos musicais, codificação e 
programação, impressão em 3D e muito mais.

LOPES, Celi Espasadin. Educação matemática, 

leitura e escrita: armadilhas, utopias e realidades. 
Campinas: Mercado de Letras, 2009.

Esse livro trata de um dos aspectos mais imprescindível a 
serem estudados: a comunicação. Desde meados dos anos 
1980, educadores matemáticos têm estudado a aprendiza-
gem da Matemática por meio da observação de estudantes 
e professores na sala de aula. Pesquisadores interessam-se 
pela dinâmica da sala de aula e pelas interações entre os 
participantes. Observam, sobretudo, interações de estu-
dantes com estudantes; de estudantes com professores; e 
dos estudantes e professores com a própria Matemática. A 
comunidade que se forma na sala de aula, com toda a rique-
za e complexidade, envolve inúmeros aspectos que servem 
de objeto para as pesquisas, tanto para pesquisadores ex-
ternos à comunidade – que em geral participam como ob-
servadores – quanto para professores-pesquisadores da 
própria área profissional.

MACHADO, Nilson José. Educação: projetos e 
valores. 6. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. (Coleção 
Ensaios transversais).

No discurso educacional, as palavras projeto e valor ocu-
pam, seguramente, um lugar de destaque. Os livros que 
compõem essa coletânea oferecem subsídios para uma 
compreensão mais nítida da importância das ideias de pro-
jeto e de valor no universo educacional, fundamentais para 
a sustentação de projetos, em todos os contextos. Esse li-
vro da coleção trata também da problemática da avaliação 
educacional, reunindo um elenco de desafios a enfrentar, 
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associados a palavras-chave, consideradas verdadeiros mo-
tores na tentativa de superá-los. O autor analisa ainda 2 no-
ções sem as quais a ideia da avaliação reduz-se a mera co-
brança de conteúdos específicos, sem a consciência da 
relevância dela: a interdisciplinaridade e a contextualização. 

MARTINS, Jorge Santos. O trabalho com projetos de 

pesquisa: do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 
Campinas: Papirus, 2001.

Esse livro apresenta um conjunto de ideias sobre o trabalho 
investigativo feito pelos estudantes em atividades funda-
mentadas em projetos de pesquisa. Nele é enfatizada a im-
portância de mobilizar e envolver o estudante para que o 
aprendizado seja significativo e também é explicado como 
utilizar atividades baseadas em projetos, integrando con-
teúdos de diferentes disciplinas e problemas cotidianos, e 
como isso pode estimular a iniciativa dos estudantes e o 
trabalho cooperativo em grupo. 

MENDES, Iran Abreu. Matemática e investigação em 

sala de aula: tecendo redes cognitivas na 
aprendizagem. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

Nesse livro, o autor contribui para ampliar o conhecimento 
no campo da Educação matemática com a ambição de me-
lhorar o processo de ensino-aprendizagem do saber mate-
mático no país, influenciando a prática de professores des-
sa área do conhecimento da Educação Infantil, da Educação 
Básica e do Ensino Superior. Em particular, ele aborda as 
tendências metodológicas no ensino da Matemática de ma-
neira prática, cativando e suscitando o desejo de aplicar as 
atividades propostas.

MIGUEL, Antonio; MIORIM, Maria Ângela. História na 

Educação matemática: propostas e desafios. 2. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

Nesse livro são discutidos temas interessantes de Histó-
ria da Matemática e História da Educação Matemática e 
como eles podem se relacionar com a Educação Mate-
mática. Nele também é apresentada uma visão sobre o 
que é História, de maneira acessível ao leitor interessado 
no assunto.

NOGUEIRA, Nilbo. Pedagogia de projetos: 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 vantagens no aspecto do desenvolvimen-
to das habilidades, das competências, da conquista da au-
tonomia por parte do estudante e de muitas outras capaci-
dades essenciais para a formação.

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. 
Declaração e programa de ação sobre uma Cultura de 

Paz. Artigo 1º. 107ª sessão plenária, 13 de setembro 
de 1999.

Em 13 de setembro de 1999, a ONU definiu Cultura de Paz 
como um conjunto de valores, atitudes, tradições, compor-
tamentos e estilos de vida baseados, entre outras caracte-
rísticas, no respeito à vida, no fim da violência e no diálogo. 
Procuramos promover essas características nos projetos 
propostos nesta obra. 

PEREIRA, Rinaldo Pevidor. Mancala: o jogo africano 
no ensino de Matemática. Curitiba: Appris, 2016. 

O livro questiona o ensino da Matemática na escola, que 
vem continuamente registrando resultados insatisfatórios 
por não atrair estudantes, particularmente nas escolas 
públicas, faltando a eles uma contextualização cultural e 

ressonância afetiva. Em relação ao jogo milenar mancala, 
o livro contempla uma série de aprendizados que vão des-
de a história e a cultura africana até os conceitos mate-
máticos como estimativa, probabilidade, porcentagem e 
combinatória, presentes nas possibilidades dos jogos da 
família mancala.  

ROSENBERG, Marshall Bertram. Comunicação não 

violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos 
pessoais e profissionais. São Paulo: Ágora, 2003.

A comunicação, em particular a verbal, é uma ferramenta 
democrática e poderosa para sanar conflitos nas mais di-
ferentes esferas de atuação. Essa é uma das premissas 
apresentadas pelo autor desse livro, que, dotado de uma 
vasta experiência clínica, teórica e prática, apresenta prá-
ticas que favorecem o diálogo, o condicionamento de pa-
drões de pensamento e o respeito mútuo.

SÃO PAULO. Governo do Estado de São Paulo. 
Secretaria da Educação. Diálogos e práticas 

restaurativas nas escolas: guia prático para 
educadores. Dr. Antônio Carlos Ozório Nunes (Elab.). 
São Paulo: Secretaria da Educação, 2018.

Com a intenção de ser norteadora no trabalho de prevenção 
e combate a conflitos na escola, as práticas sugeridas por 
Antônio Carlos Ozório Nunes focam em diálogo, comunica-
ção assertiva e escuta ativa. As ações aqui propostas visam 
uma educação integral dos estudantes e dos educadores 
contemplando as esferas social, afetiva e emocional.

VIOLÊNCIA escolar e bullying: relatório sobre a 
situação mundial. Brasília, DF: Unesco, 2019.

A violência e o bullying nas escolas viola os diretos das crian-
ças e adolescentes, incluindo o direito à educação e à saú-
de. Esse relatório foi elaborado para informar o Simpósio 
Internacional sobre a Violência Escolar e Bullying realizado 
em Seul, República da Coreia, em janeiro de 2017, e visa 
fornecer uma visão geral dos dados mais atuais disponíveis 
sobre a natureza, a extensão e o impacto da violência esco-
lar e do bullying, bem como dos esforços para lidar com o 
problema.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. 
Trad. Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 
1998.

O educador espanhol Antoni Zabala apresenta orientações 
que visam incentivar os professores a buscar interpretar o 
que acontece na sala de aula para que assim reconheçam o 
que pode ser feito para aprimorar a atuação como educador 
e gestor, respeitando os limites das possibilidades e res-
ponsabilidades.

ZABALA, Antoni. Enfoque globalizador e pensamento 

complexo: uma proposta para o currículo escolar. 
Porto Alegre: Artmed, 2002.

Nesse livro, o autor nos apresenta o enfoque globalizador, 
que aponta a organização dos conteúdos e das atividades 
pedagógicas como meios de levar o estudante a alcançar 
os objetivos de aprendizagem. Esse enfoque é especialmen-
te potencializado quando os estudantes são desafiados a 
enfrentar e resolver problemas reais e complexos do entor-
no deles. Esses procedimentos estão presentes nos proje-
tos sugeridos nesta obra. 
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